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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด (ปรับปรุง 2562) 

 

1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด 

2. ชื่อปริญญา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชากายภาพบ าบัด  

3. รหัสหลักสูตร  25520091100828 

4. ชือ่สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. คณะ/สถาบัน   คณะกายภาพบ าบัด 

 

6. ประเภทและรูปแบบการศึกษา   

จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา และด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ 

มีสองแผนการเรียน ได้แก่ 

 แผน 2.1 ส าหรับผู้ที่เข้าศึกษาต่อด้วยวุฒิปริญญาโท  

 แผน 2.2 ส าหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี 

 

7. ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย (ส าหรับการพูดสื่อสาร) 

ภาษาอังกฤษ (ส าหรับการพูดสื่อสาร การเรียนรู้และศึกษาสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ)  

 

8. ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 

แผน 2.1: ขั้นต่ า 3 ปี และ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 

แผน 2.2: ขั้นต่ า 4 ปี และ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี 

 

9. เกณฑ์การรับนิสิต 

 แผน 2.1: ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยต้องส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบ าบัด มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

 แผน 2.2 : ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบ าบัด มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด มีผลการเรียนดีมาก (เกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.5)  

ส าหรับทั้งสองแผนต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 



 

2 

 

10. ปรัชญาหลักสูตร 

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางกายภาพบ าบัดเพ่ือน าไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน 

 

11. วัตถุประสงค์หลักสูตร 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี้ 

 11.1 สร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านกายภาพบ าบัด โดยค านึงถึงจริยธรรมการวิจัย 

 11.2 สังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินิกในการดูแลสุขภาพประชาชนเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 11.3 สื่อสารทางวิชาการในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

12. แหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการแจ้งข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 เวปไซด์ บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  http://grad.swu.ac.th 

 เวปไซด์ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  http://healthsci.swu.ac.th/ 
 

13. ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLO) 

ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม วิธีการประเมิน 
1. ท าวิจัยด้าน

กายภาพบ าบัดและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

แก้ปัญหาทางวิชาชีพ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ร่วมกับการสัมมนา
และลงมือท าจริง โดยให้นิสิตน าความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาเป็นงานวิจัยทางกายภาพบ าบัด โดยมีการสอดแทรก
เนื้อหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในทุกรายวิชา
ของหลักสูตร ตลอดจนการท าปริญญานิพนธ์ 

ประเมินความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนการวิจัย  
การสอบโครงร่างงานวิจัยและ
การสอบปริญญานิพนธ์ และ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

2. สร้างนวัตกรรมหรือองค์

ความรู้ด้านกายภาพบ าบัด 

โดยค านึงถึงจริยธรรมการ

วิจัย  

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ก า ร
ด าเนินงานตามแผนการวิจัย  
และการเผยแพร่ผลการศึกษา 

3. สังเคราะห์ข้อมูลอย่าง

เป็นระบบเพื่อใช้ในการ

ดูแลสุขภาพได ้

มอบหมายงานให้นิสิตค้นคว้างานวิจ้ย ทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ และเขียนรายงานจากการทบทวน
วรรณกรรมในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

ประเมินจากผลงานที่เกิดจาก
การ ใ ช้กระบวนการแก้ ไข
ปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็ นระบบ การวิ เ ค ราะห์
วิจารณ์ จากรายกรณีศึกษา 
รายงานผู้ป่วย ช้ินงานที่ได้รับ
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ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม วิธีการประเมิน 
มอบหมาย  และการผ่ าน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ รั บ ก า ร
พิจารณาด้านจริยธรรมวิจัย 

4. ประยุกต์ใช้หลักฐานเชิง

ประจักษ์ในการดูแล

สุขภาพประชาชนได้ โดย

ค านึงถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพได ้

จัดการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาทางคลินิก มอบหมายการ
สืบค้นข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์คุณภาพ
ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบ าบัด เพื่อประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานด้านกายภาพบ าบัด โดยมีการสอดแทรก
เนื้อหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในทุกรายวิชา
ของหลักสูตร ตลอดจนการท าปริญญานิพนธ์ 

ประเมินคุณภาพของช้ินงานที่
น า เสนอ การปฏิบัติทักษะ 
และการประยุกต์เนื้อหาสู่การ
ปฏิบัติทางคลินิก 

5. น าเสนอและ

แลกเปลีย่นความคดิเห็น

ทางวิชาการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
มีโอกาสในการน าเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
ผ่านรายวิชาต่าง ๆ 

ประเมินจากความสามารถใน
การน าเสนอ การอภิปราย 
รายงาน กรณีศึกษาในรายวิชา 
และการปฏิบัติงานทางคลินิก 

6. น าเสนอผลงานระดับ

นานาชาติได ้

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านหัวข้อการวิจัยและการ
เขียนผลงานวิจัยระหว่างนิสิตกับผู้เช่ียวชาญวิจัย ทั้งในและ
ต่างประเทศ และส่งเสริมให้นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ 

การได้รับตอบรับให้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
และการน าเสนอผลงานในการ
ประ ชุมวิ ชาการ  ในระดับ
นานาชาติ  

 
14. เกณฑ์ในการจบการศึกษา  

 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 

 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และเกรด

เฉลี่ยในหมวดรายวิชาบังคับต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 

 สอบผ่านโครงร่างงานวิจัย 

 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  

 สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  (thesis defense)  โดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 สอบผ่าน การทดสอบภาษาอังกฤษ (สอบสมิทธิภาพทางภาษา) 

 และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ (soft skills) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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 มีผลงานวิจัยจากปริญญานิพนธ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของปริญานิพนธ์ ได้ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

15. ตัวช้ีวัดคุณภาพของหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 การประเมินประจ าปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา 

 การประเมินเพ่ือขอรับรองหลักสูตรตามแนวทางของ ASEAN University Network Quality 
Assurance (AUN-QA accreditation) 
 

16. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
หมวดวิชา แผนการเรียน 2.1 (หน่วยกิต) แผนการเรียน 2.2 (หน่วยกิต) 

วิชาบังคับ 9 15 

วิชาเลือก 3 9 

ปริญญานิพนธ์ 36 48 

รวม 48 72 

 
 

17. โครงสร้างหลักสูตร 
17.1 แผน 2.1 

ปีที่ 1 
 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

กภ 701 สัมมนาส าหรับงานวิจัยทางคลินิก 3(2-2-5) กภ 703 
บูรณาการแนวทางปฏิบัติอิง

หลักฐานเชิงประจักษ ์
4(1-6-5) 

กภ702 
สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจัยทาง

กายภาพบ าบัด 
2(1-2-3) ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ 3 

วิชาเลือก  วิชาเลือก 3    
 รวมหน่วยกิต 8  รวมหน่วยกิต 7 

ปีที ่2 
 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

ปพด891, 
QUA900 

ปริญญานิพนธ์ และ 
Qualifying examination 

6 ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ 9 

 รวมหน่วยกิต 6  รวมหน่วยกิต 9 



 

5 

ปีที ่3 
 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต  ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 

ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ 9 ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ 9 
 รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9 

 

17.2 แผน 2.2 

ปีที ่1 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

กภ701 สัมมนาส าหรับงานวิจัยทางคลินิก 3(2-2-5) กภ702 
สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจัยทาง

กายภาพบ าบัด 
2(1-2-3) 

กภ502 
การออกแบบและสถิตสิ าหรับการ

วิจัยทางกายภาพบ าบัด 
3(2-2-5) กภ703 

บูรณาการแนวทางปฏิบัติอิง
หลักฐานเชิงประจักษ ์

4(1-6-5) 

กภ504 กายภาพบ าบัดในผู้สูงอาย ุ 3(3-0-6) วิชาเลือก วิชาเลือก 2 3 
วิชาเลือก วิชาเลือก 1 3 วิชาเลือก วิชาเลือก 3 3 

 รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 12 
ปีที ่2 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
ปพด892, 
QUA900 

ปริญญานิพนธ์, 
Qualifying examination 

6 ปพด892 ปริญญานิพนธ์ 6 

 รวมหน่วยกิต 6  รวมหน่วยกิต 6 
ปีที ่3 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
ปพด892 ปริญญานิพนธ์ 6 ปพด892 ปริญญานิพนธ์ 6 

 รวมหน่วยกิต 6  รวมหน่วยกิต 6 
ปีที ่4 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
ปพด892 ปริญญานิพนธ์ 12 ปพด892 ปริญญานิพนธ์ 12 

 รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 12 

 
 

18. แผนผัง การกระจายความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

หลักสูตรมีการกระจายความความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้และทักษะเข้าสู่
รายวิชา  ต่าง ๆ ในหลักสูตร และได้มีการก าหนดระดับการเรียนรู้ (level of learning) ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่คาดหวังครบทั้ง 5 ข้อ   
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รายวิชา 
(จ านวนหน่วยกิตและสดัส่วนการเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา และศกึษา

ด้วยตนเอง) 

Program Learning Outcome (ELO) 
(A = Applying and Analyzing,  
E = Evaluating, C = creating 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 

วิชาบังคับ 
กภ 502 การออกแบบและสถิติส าหรับงานวิจัยทางกายภาพบ าบัด  
(3(2-2-5) 

A    A 

กภ 504 กายภาพบ าบัดในผู้สูงอายุ 3(3-0-6)       A  
กภ 701 สัมมนาส าหรับงานวิจัยทางคลินิก 3(2-2-5) A/E A   A 
กภ 702 สถิติขั้นสูงส าหรับงานวิจยัทางกายภาพบ าบัด 2(1-2-3)  A/E A  A  
กภ 703 บูรณาการแนวทางปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 4(1-6-5) A/E  E A/E A 

ปริญญานิพนธ ์
ปพด 891 ปริญญานิพนธ์ (ส าหรับผู้ที่เข้าเรียนด้วยวุฒิปริญญาโท) A E/C E   
ปพด 892 ปริญญานิพนธ์ (ส าหรับผู้ที่เข้าเรียนด้วยวุฒิปริญญาตรี) A E/C E   

วิชาเลือก 
กลุ่มทักษะทางคลนิิก 6 วิชา 
กภ 615 การจัดการขั้นสูงส าหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5)   A   
กภ 616 การรักษาด้วยมือและการเคลื่อนไหว 3(1-4-4)   A   
กลุ่มการตัดสินใจทางคลินิก  
กภ 621 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ 3(2-2-
5) 

  A   

กภ 622 ชีวกลศาสตร์คลินิก 3(2-2-5)   A   
กภ 623# ปฐมเหตุของความเจ็บปวดส าหรับการรักษาทางกายภาพบ าบัด 
3(3-0-6) 

  A   

กภ 624# การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์ส าหรับ 3(3-0-6)   A   
กภ 625# การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์ส าหรับกายภาพบ าบัด
3(3-0-6) 

  A   

กภ 626# เภสัชวิทยาส าหรับการฟื้นฟู 3(3-0-6)   A   
กภ 627# เหตุผลทางคลินิกในการจัดการด้วยหัตถบ าบัด 3(3-0-6)   A   
กลุ่มการจัดการ  
กภ 628# นวัตกรรมทางกายภาพบ าบัด  2(2-0-4)   A   
กภ 629# กลยุทธ์ผู้น าในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการทาง
กายภาพบ าบัด 3(3-0-6) 

  A   

กภ 630# ธุรกิจและการตลาดทางกายภาพบ าบัด 3(3-0-6)   A   
กภ 631# สุขภาพและสุขภาวะประชากร 3(3-0-6)   A   
กภ 711 หัวข้อปัจจุบันทางกายภาพบ าบัด 3(1-4-4)      

หมายเหตุ 
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รายวิชา 
(จ านวนหน่วยกิตและสดัส่วนการเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา และศกึษา

ด้วยตนเอง) 

Program Learning Outcome (ELO) 
(A = Applying and Analyzing,  
E = Evaluating, C = creating 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 

# รายวิชาเลือกซึ่งจัดโดย บริษัท Rehab Essentials คู่ความร่วมมือของ University of Montana ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
และคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ   
กภ 502 การออกแบบและสถิติส าหรับงานวิจัยทางกายภาพบ าบัด   3(2-2-5) 
 การออกแบบ วางแผนวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย การเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือวิจัยทาง
คลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัย 
กภ 503 การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์      4(1-6-5) 
 การตั้งปัญหาทางคลินิก การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณภาพของงานวิจัย 
วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินิก พัฒนากระบวนการคิด การปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ การน าเสนอ
รายงานผู้ป่วยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชน 
กภ 504 กายภาพบ าบัดในผู้สูงอายุ      3(3-0-6) 
 แนวคิดปัจจุบันในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์กายภาพบ าบัด ความเสื่อมสภาพทางด้าน
ร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ การตรวจประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจวัตรประจ าวันและสังคม 
การจดัการทางกายภาพบ าบัด 
กภ 701 สัมมส าหรับงานวิจัยทางคลินิก 
 สัมมนาที่เน้นการตีความงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่ได้จากการ
ทบทวนงานวิจัย การตั้งค าถามงานวิจัยหรือโจทย์วิจัยสู่การสร้างงานวิจัยาทางคลินิก หลักการเขียนขอทุนวิจัย 
รวมถึงทักษะการสื่อกสารทางวิชาการท่ีหลากหลายในระดับนานาชาติ 
กภ 702 สถิติขั้นสูงและการประยุกต์ใช้เครื่องมือส าหรับกายภาพบ าบัด 
 การบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยสถิติขั้นสูง สหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพนุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ การออกแบบและการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือวิจัยทางคลินิกตามหลักจริยธรรมการวิจัย 
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กภ 703 บูรณาการแนวทางปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์คุณภาพของ
งานวิจัย พัฒนากระบวนการคิดและบูรณาการแนวปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนัก
กายภาพบ าบัด การปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการที่ผ่านการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพประชาชน 
 
หมวดวิชาเลือก   
กลุ่มทักษะทางคลินิก  
กภ 615 การจัดการขั้นสูงส าหรับผู้สูงอายุ      3(2-2-5) 
 การตรวจประเมิน การจัดการปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ตั้ง
ปัญหาและเป้าหมายการรักษา บูรณาการและพัฒนาทักษะทางกายภาพบ าบัดส าหรับการดูแลผู้สูงอายุรวมถึง
การดูแลประคับประคองจนนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ และการท างานร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต 
กภ 616 การรักษาด้วยมือและการเคลื่อนไหว     3(1-4-4) 
 หลักการพัฒนาทักษะการรักษาด้วยมือ การเคลื่อนไหว เทคนิคเฉพาะ ความก้าวหน้าด้านการวิจัย 
รวมทั้งพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการรักษา ในประชากรวัยท างานและวัยสูงอายุ 
 
กลุ่มการตัดสินใจทางคลินิก  
กภ 621 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์   2(1-2-3) 
 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การสกัดข้อมูล การประเมินคุณภาพของงานวิจัย   
การอภิวิเคราะห์ การเขียนรายงานจากกระบวนการทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม 
กภ 622 ชีวกลศาสตร์คลินิก       3(2-2-5) 
 ชีวกลศาสตร์ประยุกต์ทางคลินิกเกี่ยวกับองค์ประกอบโครงสร้างพ้ืนฐาน การท างานของระบบประสาท
กล้ามเนื้อ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ และความก้าวหน้าด้านชีวกลศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ
กายภาพบ าบัด 
กภ 623 ปฐมเหตุของความเจ็บปวดส าหรับการรักษาทางกายภาพบ าบัด  3(3-0-6) 
 สาเหตุ กลไก และทฤษฎีของความเจ็บปวด อิทธิพลจิตวิทยา การประเมิน การวินิจฉัย 
การรักษา ในผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดที่มีความเจ็บปวด 
กภ 624 ภาพถ่ายทางการแพทย์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ    3(3-0-6) 
 การแปลผลภาพถ่ายทางการแพทย์ของระบบต่าง ๆ โดยเฉพาะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้ อ การ
ประเมิน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาผู้ป่วย การประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟู ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ 
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กภ 625 การคัดกรองความผิดปกติทางการแพทย์ส าหรับกายภาพบ าบัด  3(3-0-6) 
 แนวทางการคัดกรองและการใช้เหตุผลทางคลินิกท่ีจ าเป็นต่อการรวบรวมข้อมูลและการประเมินผู้ป่วย
อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประยุกต์ใช้หลักการคัดกรองทาง
การแพทย์ การตัดสินใจทางคลินิกในกรณีศึกษา 
กภ 626 เภสัชวิทยาส าหรับการฟื้นฟู      3(3-0-6) 
 เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ สรีรวิทยาพ้ืนฐานและกลไกการออกฤทธิ์ของยา ประเภทของยาตาม
ความผิดปกติหรือภาวะโรค ฤทธิ์ทางการรักษาโดยทั่วไป ผลของยาที่เสริมประโยชน์ ผลข้างเคียงของยาที่
กระทบต่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย 
กภ 627 เหตุผลทางคลินิกในการจัดการด้วยหัตถบ าบัด    3(3-0-6) 
 การใช้เหตุผลทางคลินิก ในการใช้เทคนิคการรักษาด้วยมือและออกก าลังกาย ต่อยอดประสบการณ์
ทางคลินิก คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในเชิงตรรกะ เพ่ือการรักษาที่มีประสิทธิภาพ 
 
กลุ่มการจัดการ  
กภ 628 นวัตกรรมทางกายภาพบ าบัด      2(2-0-4) 
 องค์ประกอบพ้ืนฐาน แนวความคิดด้านสารสนเทศต่อการเพ่ิมความส าเร็จในการเป็นผู้น าด้าน
นวัตกรรมทางกายภาพบ าบัด การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล การผลักดันที่มีคุณค่าต่อการดูแลสุขภาพประชาชน 
กภ 629 กลยุทธ์ผู้น าในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการทางกายภาพบ าบัด 3(3-0-6) 
 การพัฒนาภาวะผู้น า กลยุทธ์การสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก การเพ่ิมคุณค่าและคุณภาพของ
ผลลัพธ์ในการปฏิบัติทางคลินิก  การสร้างความยอมรับ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการความขัดแย้ง การ
สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบสุขภาพ 
กภ 630 ธุรกิจและการตลาดทางกายภาพบ าบัด     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐานและการประยุกต์ หลักเศรษฐศาสตร์ การตลาด  การบริหารธุรกิจ ความคุ้มค่าและความส าเร็จ
ทางด้านธุรกิจการบริการด้านกายภาพบ าบัด    
กภ 631 สุขภาพและสุขภาวะประชากร      3(3-0-6) 
 การสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาสุขภาพประชากร พฤติกรรมเสี่ยงที่ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งใน
เด็กและผู้ใหญ่ ทางร่างกายและจิตใจ ประมวลความรู้และสร้างแนวทางแก้ไขปัญหา 
กภ711 หัวข้อปัจจุบันทางกายภาพบ าบัด      3(1-4-4) 
 การศึกษาค้นคว้าและวิพากษ์อย่างลุ่มลึกในประเด็นปัญหา ความรู้ทางด้านวิชาการทางกายภาพบ าบัด 
และนวัตกรรมที่เป็นปัจจุบัน เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา นวัตกรรมและการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ 


