รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
วิสยั ทัศน์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : เป็ นองค์กรชั้นนาแห่งการเรียนรู้และวิจัย บนฐานการศึกษา
คุณธรรม และการรับใช้ สงั คม มุ่งสร้ างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล
วิสยั ทัศน์คณะกายภาพบาบัด : เป็ นองค์กรต้ นแบบที่ผสานศาสตร์ องค์ความรู้ นวัตกรรม ระหว่าง
กายภาพบาบัด และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาวะผู้สงู อายุ
ค่านิยมองค์กร : P-THAI
มุ่งมั่น (Perseverance)
สามัคคี (Teamwork)
จิตอารี (Hospitality)
คล่องตัว (Agility)
มีความเป็ นสากล (Internationalization)
ปรัชญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
มุ่งมั่นวิชาการ สานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physical Therapy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)
ชื่อย่อ: วท.บ. (กายภาพบาบัด)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Physical Therapy)
ชื่อย่อ: B.Sc. (Physical Therapy)
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด พ.ศ. 2563

4. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด หลักสูตรปรั บ ปรุง พ.ศ. 2563 เป็ นหลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากายภาพบ าบั ด หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ .ศ. 2558
โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา 2563 เป็ นหลักสูตรใหม่
6. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
นักกายภาพบาบัดที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ประจาสถานศึกษา ที่ปรึกษาทาง
ด้ านสุขภาพประจาสถานประกอบการ หรือ อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
7. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

อ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์

2

อ.ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี

3

อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล

4

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุณรงค์

5

อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วท.บ. (กายภาพบาบัด), 2543
วท.ม. (กายภาพบาบัด), 2546
ปร.ด. (กายภาพบาบัด), 2553

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

X XXXX
XXXXX XX X

วท.บ. (กายภาพบาบัด), 2551
ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์), 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล

X XXXX
XXXXX XX X

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

X XXXX
XXXXX XX X

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

X XXXX
XXXXX XX X

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

X XXXX
XXXXX XX X

วท.บ.(กายภาพบาบัด), 2534
วท.ม.(กายภาพบาบัด), 2542
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การ
ออกกาลังกาย), 2556
วท.บ. (กายภาพบาบัด), 2546
วท.ม. (กายภาพบาบัด), 2550
ปร.ด. (กายภาพบาบัด), 2556
วท.บ. (กายภาพบาบัด), 2550
วท.ม. (กายภาพบาบัด), 2552
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของ
มนุษย์), 2557

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
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เลขประจาตัว
ประชาชน

8. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางวิชาชีพใช้ สถานที่และอุปกรณ์การสอนของสาขาวิชากายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคปฏิบตั ิการทางทักษะวิชาชีพ (คลินิก)
ใช้ สถานที่ อุ ป กรณ์ ก ารสอนและบุ ค ลากรในสถานที่ ข องโรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์
โรงพยาบาลทั่วไป สถานบริการสุขภาพภาครัฐ และเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
และชุ มชน ศูน ย์ก ารศึก ษาพิ เศษ ในกรุงเทพมหานคร ปริ มณฑล เละภูมิภาค และคลินิ กกายภาพบ าบั ด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. ระบบการจัดการศึกษา
จัดการการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
10. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และจานวนหน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
3. เป็ นผู้ท่มี ีสขุ ภาพสมบูรณ์ท้งั ร่างกาย และจิตใจ ไม่เจ็บป่ วยเหรือป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงหรือ
มีความผิดปกติท่เี ป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
11. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
ได้ ระดับแต้ มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เข้ าร่วมกิจกรรมตามข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็ นไปตามข้ อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒว่ า ด้ วยการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2559
5. สอบผ่านการสอบความรู้รวบยอด (Comprehensive Examination)
6. มีจานวนชั่วโมงการฝึ กปฏิบัติทางคลินิกครบตามมาตรฐานของสภากายภาพบาบัด

3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด พ.ศ. 2563

7. สอบ ผ่ านการ ฝึ กปฏิ บั ติ ท า ง ค ลิ นิ ก ตา มข้ อ ก า หนด ขอ ง สา ขากา ยภ าพ บ า บั ด
คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามข้ อกาหนดของสาขากายภาพบาบัด คระ
กายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. สอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพกายภาพบาบัดทุกรายวิชาและต้ องได้ ผลการเรียนไม่ต่ากว่า
ระดับ 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามข้ อกาหนดของสภากายภาพบาบัด
12. โครงสร้ างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด แบ่งเป็ น ๓ หมวดวิชา
ที่สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
หมวดวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
หมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
หมวดวิชาชีพกายภาพบาบัด
- หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
99 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
71 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
135 หน่วยกิต

13. คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั้วไป
มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU111 Thai for Communication
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของการสื่ อ สาร การฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย น การสั ง เคราะห์ ค วามคิ ด
และกลวิธีการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ
ขยายความ และพรรณนาความ
มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU121 English for Effective Communication I
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟั งและการพูด โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
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มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU122 English for Effective Communication II
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหั ดการอ่านและการเขียน โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU123 English for International Communication I
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟั งและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ น
ภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการออกเสียง ฝึ กปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่หี ลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU124 English for International Communication II
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ น
ภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว131 ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่
เหมาะสมสาหรับการเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU132 Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้ างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน
และความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU133 Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะการวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้ นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิต
และความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
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มศว134 โยคะ
1(0-2-1)
SWU134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของ
ร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว135 ว่ายนา้
1(0-2-1)
SWU135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของการว่ายนา้ การว่ายนา้ ท่าต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกาย กติกา
การแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนา้ เพื่อสุขภาพ
มศว136 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้ าตา
ข่าย กลวิธกี ารเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน
เพื่อสุขภาพ
มศว137 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่น
ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว138 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU138 Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้ และเก็บ
รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
SWU139 Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้ เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักและการประยุกต์
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึ กโดยการ
ใช้ นา้ หนักเพื่อสุขภาพ
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มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU141 Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้ น การประเมินสื่อ
สารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการ
ป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและเทคโนโลยี
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU151 General Education for Human Development
ศึก ษาความหมาย ความสาคัญ และคุณ ค่ า ของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติแ ละปรั ชญาของมหาวิท ยา ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
แก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU161 Human in Learning Society
ศึก ษาความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งมนุ ษย์ กับ สัง คม ทั้งสังคมไทยและสัง คมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต
มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาหรับผู้บริโภค
และการคานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
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มศว243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วน
บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่มี ีต่อ
วิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิจ สัง คม สิ่ง แวดล้ อ ม และการประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทัน และเป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้ อม
มศว245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ท่มี ีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้ อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยใน
ปัจจุบัน
มศว246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสาคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
พฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุ ษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU247 Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร อั น ตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภั ย หลั ก การเลื อ กซื้ อและการเก็บ รั ก ษาอาหาร
การเลือกบริโภคด้ วยปัญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
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มศว248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงานหลักและพลังงาน
ทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
มศว251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้
คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
มศว252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ ศิลปะ
การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กบั บริบทสังคม วัฒนธรรมและธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
มศว253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้
สุนทรียสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้ สึก
ร่วมกันผ่านศิลปะการฟั งอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึ กปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน
สถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU254 Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU255 Constitution for Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติ
ตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้ างแนวทางการพัฒนาตนเอง
พร้ อมฝึ กปฏิบัติ
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มศว256 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่ง
เรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์
วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา และเนื้ อหา
การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาคัญของการยึดหลัก
สันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่ วมลดความเหลื่อมล้าในสังคม รวมทั้ ง
แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU262 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน
วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการก่อรูปทางสังคมในบริบท
ของโลกาภิวัตน์
มศว263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU263 Human and Peace
ศึก ษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสัน ติภาพ หลักสัน ติธรรมจากศาสนา ปรั ชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม
และการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ท่มี ีอุดมการณ์
เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
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มศว264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านโครงสร้ างทาง
สังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้ างกระบวน
ทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU265 Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มในอนาคตและผลกระทบ
ต่อการดารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU266 Sufficiency Economy
ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง และสภาพทั่ว ไปของสั ง คมไทย แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เปรี ย บเทีย บกั บ
เศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก โดยการเรี ย นรู้ จากโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ การวิ เคราะห์
หาแนวทางประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต และการประกอบอาชี พ อั น จะน าไปสู่ การพึ่ งตนเอง
บนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์
มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU267 Principles of Modern Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การจั ด การ ทฤษฎี ก ารจั ด การสมั ย ใหม่ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การองค์ ก ร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว268 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU268 Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบ
วิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ใน
การพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU341 Business in a Digital World
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก การท าธุ ร กิ จ ในโลกดิ จิ ทั ล แนวปฏิ บั ติ หลั ก จริ ย ธรรมและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
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มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติ ท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มารยาท
พื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่นื
มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่ สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม บนพื้นฐานความมี
เหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญของวิธีคิด
อย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม
จริยธรรม ดารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้ อม
มศว354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึ กปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว355 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
ฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดาเนินชีวิตที่มี
ศีลธรรมและสันติสขุ
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มศว356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทาง
สังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์
ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดาเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข
มศว357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU357 Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการ
ป้ องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มศว358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้ างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้ มีคุณค่า
ต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว361 มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
นิ สิต เพื่ อ เสริ มสร้ า งความรู้ความเข้ า ใจบริ บ ทชุ มชนด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริ มสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
SWU362 Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับการดารงชีวิตและพัฒนาการของ
ชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กบั การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้ งประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การ
พัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
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มศว363 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU363 Ethical Careers for Community
ศึ ก ษาค้ น คว้ า และพั ฒ นาสั ม มาชี พ ชุ ม ชนที่ ผู ก พั น และเคารพในธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม คุ ณ ธรรม
และวัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ างจิตสานึก ความสามัคคี
และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้ มแข็งและยั่งยืน
มศว364 กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่า งๆวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อ สัง คม
ต้ นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่วมกับชุมชน
หมวดวิชาเฉพาะ
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบาบัด
กภ101 ระบบร่างกายมนุษย์ 1
3(1-4-4)
PTX101 Human Body System I
โครงสร้ าง หน้ าที่ ของระบบกล้ ามเนื้อและกระดูกของมนุษย์ การทางาน ความพิการผิดรูป ของ
โครงสร้ างและการเสื่อมสภาพตามอายุขัย
กภ102 สรีรวิทยาของระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ
2(2-0-4)
PTX102 Physiology of Musculoskeletal System
สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบกล้ ามเนื้อ เส้ นเอ็น กระดูกและข้ อต่อของมนุษย์
กภ103 ระบบร่างกายมนุษย์ 2
3(2-2-5)
PTX103 Human Body System II
โครงสร้ าง หน้ าที่และความสัมพันธ์ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด การผสมผสานความรู้พ้ นื ฐาน
ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา พยาธิกาเนิด และพยาธิสรีรวิทยา
กภ104 จิตวิทยาคลินิกสาหรับกายภาพบาบัด
1(1-0-2)
PTX104 Clinical Psychology for Physical Therapy
พฤติกรรมและสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของผู้ป่วยวัยต่าง ๆ และคนพิการ การบริหารจัดการ
กับปัญหาทางจิตเวชสาหรับผู้ป่วยทางกายภาพบาบัด
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กภ105 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหว
2(1-2-3)
PTX105 Biomechanics of Movement
ชีวกลศาสตร์ของเนื้อเยื่อ และโครงสร้ างของร่างกาย ชีวกลศาสตร์ของข้ อต่อในรยางค์ส่วนบน รยางค์
ส่วนล่าง กระดูกสันหลัง กระดูกแกนกลาง การเคลื่อนไหวที่ปกติและไม่ปกติ
ฟส109 ฟิ สิกส์ประยุกต์สาหรับกายภาพบาบัด
1(1-0-2)
PY109 Applied Physics for Physical Therapy
คุณสมบัติทางไฟฟ้ า คลื่น เสียง แสง สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้ า และความร้ อน สาหรับการรักษาทาง
กายภาพบาบัด
กภ201 ระบบร่างกายมนุษย์ 3
3(2-2-5)
PTX201 Human Body System III
โครงสร้ าง หน้ าที่ของระบบประสาท ทางเดินประสาท ประสาทวิทยาในระดับเซลล์ ประสาทสรีรวิทยา
ประสาทพยาธิวิทยาและการประยุกต์ใช้ ในวิชากายภาพบาบัดทางระบบประสาท
กภ202 โรคของระบบกล้ ามเนื้อ กระดูกและสัญญาณไฟฟ้ าของกล้ ามเนื้อ
1(1-0-2)
PTX202 Musculoskeletal Diseases and Electromyography
การศึกษาเกี่ยวกับโรค พยาธิสภาพ ในภาวะทางระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก การศึกษาและวิเคราะห์
สัญญาณไฟฟ้ าของกล้ ามเนื้อในการเคลื่อนไหวร่างกาย และหลักการใช้ สญ
ั ญาณไฟฟ้ ากล้ ามเนื้อแบบป้ อนกลับ
กภ203 ชีวกลศาสตร์การเดิน
1(0-2-1)
PTX203 Gait Biomechanics
จลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวงจรการเดินในคนปกติ วิธกี ารวิเคราะห์การเดิน การเปลี่ยนแปลงของ
การเดินตามช่วงวัย รูปแบบการเดินในผู้ท่มี ีปัญหาระบบกระดูกกล้ ามเนื้อและระบบประสาท
กภ204 เภสัชวิทยาสาหรับกายภาพบาบัด
1(1-0-2)
PTX204 Pharmacology for Physical Therapy
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาสาหรับการใช้ ในคลินิก ข้ อบ่งชี้การใช้ ยา ผลของยา ผลข้ างเคียง และข้ อ
ควรระวังในการออกฤทธิ์ของยา ในผู้ป่วยทางกายภาพบาบัดในระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท
ระบบหัวใจและปอด
กภ301 การคัดกรองผู้ป่วยและแนวทางตัดสินใจทางคลินิก
1(0-2-1)
สาหรับการจัดการทางกายภาพบาบัด
PTX301 Screening and Clinical Reasoning for Physical Therapy Management
ระบาดวิทยาพื้นฐาน การคัดกรองผู้ป่วย การตัดสินใจส่งต่อ การส่งปรึกษา และการรับไว้ รักษาด้ วย
วิธกี ารทางกายภาพบาบัด
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กภ302 ระบบร่างกายมนุษย์ 4
2(2-0-4)
PTX302 Human Body System IV
ความสัมพันธ์ของโครงสร้ างพื้นฐาน และหน้ าที่การทางานของระบบผิวหนัง ภูมิค้ มุ กัน การย่อยอาหาร
การขับถ่าย ต่อมไร้ ท่อ และระบบสืบพันธุ์ รวมถึงสามารถนาเสนอและผสมผสานความรู้พ้ นื ฐานทางกายวิภาค
ศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของระบบดังกล่าว
กลุ่มเสริมสร้างทักษะทางภาษาและการสือ่ สาร
กภ111 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ 1
2(1-2-3)
PTX111 English for Professional Purposes I
การอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านจับใจความและสรุปเนื้อหาสาคัญ
จากหนังสือ บทความ และงานวิจัยทางวิชาชีพ
กภ311 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ 2
2(1-2-3)
PTX311 English for Professional Purposes II
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ การเขียนรายงานผู้ป่วย การเขียนบทความ
ทางวิชาการ บทคัดย่อ ประวัติส่วนตัว และจดหมายสมัครงาน
กภ411 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ 3
2(1-2-3)
PTX411 English for Professional Purposes III
การฟัง การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และในวิชาชีพกายภาพบาบัด การนาเสนอรายงานผู้ป่วย
ด้ วยวาจา การสื่อสารกับผู้รับบริการ
กภ412 ทักษะการสื่อสารสุขภาพ
1(0-2-1)
PTX412 Health Communication Skill
การสื่อสารในที่ชุมชน การประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้ ส่อื การสื่อสารในภาวะวิกฤติ การสร้ างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างบุคคล การทางานเป็ นทีม การวางแผน การกาหนดแนวทางปฏิบัติและการประเมินผลการสื่อสาร
สุขภาพต่อบุคคลและกลุ่มคน
วิชาชีพกายภาพบาบัด
กลุ่มการรักษาด้วยไฟฟ้ าและการเคลือ่ นไหว
กภ121 การเคลื่อนย้ ายและเทคโนโลยีสาหรับการเคลื่อนไหว
2(0-4-2)
PTX121 Transfer and Technology for Mobility
ปฏิบัติการจัดท่าทางผู้ป่วย การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยบนเตียง การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยโดยใช้ รถเข็น เครื่ องช่วย
เดินชนิดต่าง ๆ การใช้ กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีอานวยความสะดวกที่จาเป็ นในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ
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กภ122 หลักการเคลื่อนไหวร่างกายทางกายภาพบาบัด
2(1-3-2)
PTX122 Principle of Body Movement in Physical Therapy
หลักการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ การเคลื่อนไหวด้ วยตนเอง การเคลื่อนไหวส่วนของร่างกาย
ให้ ผ้ อู ่นื การตรวจประเมินความยาวและความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อที่เป็ นพื้นฐานในการตรวจร่างกาย รวมถึง
การป้ องกัน ส่งเสริม และรักษาทางกายภาพบาบัด
กภ123 หลักการตรวจประเมินการเคลื่อนไหวของข้ อต่อ
2(1-2-3)
PTX123 Principle of Evaluation of Joint Motion
การตรวจประเมินการเคลื่อนไหวของข้ อต่อในรยางค์ส่วนบน รยางค์ส่วนล่าง และกระดูกสันหลัง และ
ท่าทางที่ปกติและไม่ปกติ
กภ221 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกาย
2(1-2-3)
PTX221 Analysis of Body Movement
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ปกติและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของผู้ท่มี ีพยาธิสภาพจากระบบประสาทและ
ระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อได้ และสามารถบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ท างกายวิ ภ าคศาตร์ ชี ว กลศาสตร์
มาประกอบการใช้ เหตุผลทางคลินิกในการตั้งสมมติฐานของสาเหตุท่ที าให้ เกิดรูปแบบการเคลื่อนไหวผิดปกติ
จากผลการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
กภ222 การรักษาด้ วยการออกกาลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
PTX222 Therapeutic Exercise and Physical Fitness Test
กลไกการตอบสนองและผลของการฝึ กต่อระบบต่างๆ ในร่างกายจากการออกกาลังกาย หลักการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายพื้นฐาน การให้ คาแนะนาและรักษาด้ วยการออกกาลังกายต่อสุขภาวะองค์รวมทั้งร่างกาย
และจิตใจในแต่ละช่วงวัย
กภ223 การประเมินและรักษาระบบกล้ ามเนื้อด้ วยไฟฟ้ า
2(1-2-3)
PTX223 Electrodiagnosis and Electrotherapy for Musculoskeletal System
คุณลักษณะ ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟ้ า การวิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์ใช้ ใน การรักษาทาง
กายภาพบาบัด การเพิ่มความแข็งแรง ชะลอการฝ่ อลีบของกล้ ามเนื้อ เรียนรู้การเคลื่อนไหว ซ่อมสร้ างบาดแผล
และวินิจฉัยการบาดเจ็บของเส้ นประสาทส่วนปลาย
กภ224 บูรณาการการรักษาด้ วยไฟฟ้ าและคลื่น
3(1-4-4)
PTX224 Integration of Electrotherapy and Diathermy
คุ ณ สมบั ติ ผลทางสรี ร วิ ท ยา ต่ อ ร่ างกาย ของเครื่ องมื อ ทางไฟฟ้ า การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
และประยุกต์ใช้ ในการรักษาทางกายภาพบาบัดเพื่อลดปวดและลดบวม
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กภ321 การรักษาด้ วยการออกกาลังกายในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1(0-2-1)
PTX321 Therapeutic Exercise in Patients with Non-communicable Diseases
การออกกาลังกายเพื่อการรักษาและธาราบาบัดในภาวะความผิดปกติทางเมตาบอลิค ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเส้ นเลือด เบาหวาน และภาวะอ้ วน
กภ421 การรักษาด้ วยการออกกาลังกายในภาวะเฉพาะ
1(0-2-1)
PTX421 Therapeutic Exercise for Specific Conditions
การออกกาลังกายเพื่อการรักษา ป้ องกัน ส่งเสริม และฟื้ นฟูสขุ ภาพในผู้สงู อายุ และภาวะเฉพาะต่างๆ
การปรับพฤติกรรม ท่าทาง การใช้ งาน และการเคลื่อนไหว
กลุ่มกายภาพบาบัดทางระบบกล้ามเนื้ อ และกระดูก
กภ231 การรักษาด้ วยความร้ อนและความเย็น
1(0-2-1)
PTX231 Heat and Cold Therapy
การตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้ อนและความเย็น คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณ์ให้ ความร้ อนและความเย็นชนิดตื้น และการประยุกต์ใช้ ในการรักษาทางกายภาพบาบัด

กภ232 การรักษาด้ วยการดัดดึง
2(0-4-2)
PTX232 Mobilization Therapy
ปฏิบัติการตรวจประเมิน และการรักษาด้ วยวิธีการดัดดึงข้ อต่อต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงแนวทางการ
ประยุกต์วิธกี ารดัดดึงข้ อต่อในผู้ท่มี ีปัญหาด้ านระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
กภ331 การจัดการทางกายภาพบาบัดในภาวะทางระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
4(2-6-4)
PTX331 Physical Therapy management in Musculoskeletal Conditions
กลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ การคิดและการตัดสินใจทาง
คลินิก การตรวจประเมิน การวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด การวางแผนการรักษา การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ
การป้ องกัน และการฟื้ นฟูทางกายภาพบาบัดในภาวะทางระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก และกายภาพบาบัดทาง
กีฬา
กภ332 การรักษาด้ วยมือ
2(0-4-2)
PTX332 Manual Therapy
ปฏิบัติการตรวจ ประเมิน และการรักษาด้ วยการนวด การเคลื่อนไหวเส้ นประสาท การดึงข้ อต่ อกระดูกสัน
หลัง รวมถึงแนวทางประยุกต์การรักษาในผู้ท่มี ีปัญหาระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
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กภ431 การยศาสตร์และการจัดการทางกายภาพบาบัด
1(1-0-2)
PTX431 Ergonomics and Management in Physical Therapy
ความสัมพันธ์ระหว่างคน งาน และสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งบทบาทนักกายภาพบาบัดในการป้ องกันหรือลด
การบาดเจ็บ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
กลุ่มกายภาพบาบัดทางระบบประสาท
กภ241 การประเมินผู้ป่วยทางระบบประสาท
2(1-3-2)
PTX241 Evaluation of Patients with Neurological Conditions
การซักประวัติ การตรวจร่ างกาย การแปลผลการตรวจพิเศษ หลักการวินิ จฉัย การวิเคราะห์ ปัญหา
การวางแผนการรักษา การใช้ เหตุผลทางคลินิก และติดตามความก้ าวหน้ าในการประเมินผู้ป่วยทางระบบ
ประสาท
กภ341 กายภาพบาบัดในภาวะทางระบบประสาท
4(2-6-4)
PTX341 Physical Therapy in Neurological Conditions
พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและ การรักษา
การส่งเสริม ป้ องกัน และฟื้ นฟูทางกายภาพบาบัดในภาวะทางระบบประสาท ความก้ าวหน้ าทางเทคนิคการ
รักษา และการนาเสนอข้ อมูลตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
กภ342 กายภาพบาบัดในผู้ป่วยเด็ก
3(2-3-4)
PTX342 Physical Therapy in Pediatrics
พั ฒ นาการเด็ก พยาธิ ส ภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจประเมิ น การวิ เ คราะห์ ปั ญ ห า
การวางแผนและการรักษา การส่งเสริม ป้ องกัน และฟื้ นฟูทางกายภาพบาบัดในผู้ป่วยเด็กภาวะต่าง ๆ และ
การนาเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มกายภาพบาบัดทางระบบหัวใจและปอด
กภ251 การประเมินผู้ป่วยทางระบบหัวใจและปอด
2(1-3-2)
PTX251 Evaluation of Patients with Cardiopulmonary Conditions
หลักการตรวจประเมินทางกายภาพบาบัดในภาวะทางระบบหัวใจ และปอด การแปลผลการตรวจทาง
ห้ องปฏิบัติการ การคิดวิเคราะห์ปัญหา และการป้ องกันตนเองจากการติดเชื้อขณะตรวจประเมิน
กภ351 กายภาพบาบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด
4(2-6-4)
PTX351 Physical Therapy in Cardiopulmonary Conditions
กลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ การตรวจประเมิน วินิจฉัย
การวางแผนการรักษา การรักษา การฟื้ นฟูทางกายภาพบาบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด
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กลุ่มกายภาพบาบัดสาหรับภาวะเฉพาะ
กภ461 กายภาพบาบัดพื้นฐานสาหรับผู้สงู อายุ
1(1-0-2)
PTX461 Foundation of Physical Therapy for Geriatric
กลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกายของผู้สูงอายุ ยาที่ใช้ ในผู้สูงอายุท่มี ีผลต่อการรักษา
ทางกายภาพบาบัด และบทบาทของนักกายภาพบาบัดในการดูแลสุขภาวะของผู้สงู อายุ
กภ462 กายภาพบาบัดในภาวะเฉพาะ
2(2-0-4)
PTX462 Physical Therapy in Special Conditions
การป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟูผ้ ปู ่ วยทางกายภาพบาบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด ผู้ป่วยจิตเวช มะเร็ง
เบาหวาน ภาวะไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก ภาวะภูมิค้ มุ กันบกพร่องและภาวะอื่นๆ
กภ463 กายภาพบาบัดในชุมชนและผู้สงู อายุ
1(0-3-0)
PTX463 Physical Therapy in Community and Geriatric
ปัญหาสุขภาพ ประยุกต์ความรู้ทางกายภาพบาบัดและการสื่อสารทางสุขภาพ ในการส่งเสริม ป้ องกันและ
การรักษาสุขภาพของผู้สงู อายุและประชาชนในชุมชน
กลุ่มการปฏิบตั ิงานทางคลินิกกายภาพบาบัด
กภ371 คลินิกกายภาพบาบัด 1
2(0-6-0)
PTX371 Clinical Physical Therapy I
การศึกษาเวชระเบียน ฝึ กทักษะการซักประวัติ การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การตรวจประเมินทาง
กายภาพบาบัด การเขียนรายงาน และการนาเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
กภ372 คลินิกกายภาพบาบัด 2
4(0-16-0)
PTX371 Clinical Physical Therapy II
การฝึ กทักษะทางกายภาพบาบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย โดยเน้ นการศึกษาเวชระเบียน และ
การซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบาบัดเป็ นหลัก การระบุและวิ เคราะห์ปัญหา การวางแผนการ
รั ก ษา รวมทั้ง ให้ ก ารรั ก ษาเบื้ องต้ น การเขี ย นรายงานและน าเสนอข้ อ มู ล ของผู้ ป่ วยภาวะต่ า งๆ ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
กภ471 คลินิกกายภาพบาบัด 3
4(0-16-0)
PTX471 Clinical Physical Therapy III
การฝึ กทัก ษะทางกายภาพบ าบัด การสร้ า งสั มพัน ธภาพกับ ผู้ป่ วย การซักประวั ติ การตรวจประเมิน ทาง
กายภาพบาบัด โดยเน้ นการระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษาเป็ นหลัก การเลือกและปฏิบัติการ
รักษาด้ วยความรับผิดชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ทกั ษะพื้นฐานในการให้ คาปรึกษา การ
เขียนรายงานและนาเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ
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กภ472 คลินิกกายภาพบาบัด 4
4(0-16-0)
PTX472 Clinical Physical Therapy IV
การฝึ กพัฒนาทักษะทางกายภาพบาบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ
การตรวจ
ประเมินทางกายภาพบาบัด โดยเน้ นการระบุและวิเคราะห์ ปัญหา การวางแผนการรักษาเป็ นหลั ก เลือกและ
ปฏิบัติการรักษาด้ วยความรับผิดชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการให้
คาปรึกษาและทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การเขียนรายงาน และนาเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ด้ วยการ
อ้ างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
กภ473 คลินิกกายภาพบาบัด 5
2(0-8-0)
PTX473 Clinical Physical Therapy V
การฝึ กพัฒนาทักษะทางกายภาพบาบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ การตรวจประเมินทาง
กายภาพบาบัด ระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้ นวิธกี ารรักษาผู้ป่วย
ที่
มีประสิทธิภาพ เรียนรู้ทกั ษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ คาปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยการ
เขียนรายงานและนาเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
กภ474 คลินิกกายภาพบาบัด 6
2(0-8-0)
PTX474 Clinical Physical Therapy VI
การฝึ กพัฒนาทักษะทางกายภาพบาบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ การตรวจประเมินทาง
กายภาพบ าบั ด การระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ปั ญ หา การวางแผนการรั ก ษา โดยเน้ นวิ ธี ก ารรั ก ษาผู้ ป่ วย
ที่มีประสิทธิภาพ ฝึ กทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ คาปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย การ
เขียนรายงาน และนาเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ เรียนรู้ระบบการทางาน บทบาทงานกายภาพบาบัด และ
บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมายเหตุ
รายวิชาคลินิ ก กายภาพบ าบั ด 2 – 6 เป็ นการจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้เ พื่อเพิ่ ม ทัก ษะ
ในการปฏิบัติทางวิชาชีพโดยเป็ นการฝึ กทักษะในกลุ่มผู้รับบริการที่มีความหลากหลายในด้ านของวิถี ชีวิต
และระบบสุขภาพท้องถิ่นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน
กลุ่มการบริหารจัดการและการวิจัยทางกายภาพบาบัด
กภ181 พื้นฐานระเบียบวิธวี ิจัยและสถิติ
2(2-0-4)
PTX181 Foundation of Research Methodology and Statistics
ระเบียบวิธีวิจั ยและรูป แบบงานวิจั ยที่พบบ่ อยทางกายภาพบ าบัด สถิติพ้ ืนฐานสาหรั บ งานวิจัย การ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยด้ านการรักษาและแนวทางการนาไปประยุกต์ใช้
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กภ281 การวิจัยทางกายภาพบาบัด 1
2(1-2-3)
PTX281 Physical Therapy Research I
จริยธรรมการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัยทางกายภาพบาบัด การเขียน
และนาเสนอโครงร่างงานวิจัย
กภ282 การวิจัยทางกายภาพบาบัด 2
1(0-2-1)
PTX282 Physical Therapy Research II
กระบวนการเก็บข้ อมูล การปฏิบัติการเก็บข้ อมูลวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ วิจารณ์และสรุป ผลการวิจัย
กภ283 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาบัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1(1-0-2)
PTX283 Physical Therapy Professional Ethics and Related Laws
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพกายภาพบาบัด พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด กฎหมาย
และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
กภ481 การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
1(1-0-2)
PTX481 Public Health and Administration
ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย หลักการบริหารงานเบื้องต้ น การบริหารโครงการ การบริหารจัดการ
คลินิกกายภาพบาบัดหรือการเป็ นผู้ประกอบการ และการประสานระหว่างสหวิชาชีพ
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