


มคอ. ๒ 

รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบดั 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 

๑. รหสัและชื่อหลกัสูตร  

ชื่อภาษาไทย   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

ชื่อภาษาองักฤษ   Bachelor of Science Program in Physical Therapy  

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม    วิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) 

Bachelor of Science (Physical Therapy) 

ชื่อย่อ    วท.บ. (กายภาพบาํบดั) 

B.Sc. (Physical Therapy)  

 

๓. จํานวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  

จาํนวน ๑๔๒ หน่วยกติ  

 

๔. รูปแบบของหลกัสูตร  หลักสตูรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

 

๕. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร  

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                 

(สาขาวิชากายภาพบําบัด) พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ –                 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

 

๖. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา  

๖.๑ นักกายภาพบาํบัด ในสถานบริการสขุภาพทุกระดับ  

๖.๒ นักกายภาพบาํบัดประจาํสถานศึกษา 

๖.๓ นักกายภาพบาํบัดหรือที่ปรึกษาทางด้านสขุภาพ ประจาํสถานประกอบการอื่นๆ 

๖.๔ นักกายภาพบาํบัดอสิระ 

๖.๕ อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสายงานทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

๑ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มคอ. ๒ 

๗. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจําหลกัสูตร  
   

ลาํดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

เลขประจําตวัประชาชน 

๑* อ.ผกาภรณ์   พู่เจริญ อาจารย ์ วท.บ. (กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๑ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วท.ม. (กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๘ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

X XXXX XXXXX XX X 

๒* อ.ดร.วันวิสาข์  พานิชาภรณ ์ อาจารย ์ วท.บ. (กายภาพบาํบัด), ๒๕๔๓ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วท.ม. (กายภาพบาํบัด), ๒๕๔๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปร.ด. (กายภาพบาํบดั), ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

X XXXX XXXXX XX X 

๓* อ.ดร.ณัฐกาญจน์  

 

รณุรงค์ อาจารย ์ วท.บ. (กายภาพบาํบัด), ๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วท.ม. (กายภาพบาํบัด), ๒๕๕๐ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปร.ด. (กายภาพบาํบดั), ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

X XXXX XXXXX XX X 

๔ อ.ดร.จิราภรณ์  วรรณปะเข อาจารย ์ วท.บ. (กายภาพบาํบัด), ๒๕๕๐ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วท.ม. (กายภาพบาํบัด), ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของ

มนุษย์), ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

X XXXX XXXXX XX X 

๕ อ.ดร.กสมิา เอกธุวะปราณ ี อาจารย ์ วท.บ. (กายภาพบาํบัด), ๒๕๕๑ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์), ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

X XXXX XXXXX XX X 

๖ อ.ดร.ประภาวดี   ภริมย์พล อาจารย ์ วท.บ.(กายภาพบาํบัด),๒๕๓๔ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วท.ม.(กายภาพบาํบัด),๒๕๔๒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปร.ด.(วทิยาศษสตร์การออกกาํลังกาย) 

,๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหิดล 

X XXXX XXXXX XX X 

๘. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ               

และเอกชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ คลินิกกายภาพบาํบัด 
 

๙. ระบบการจดัการศึกษา  การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรอุดมศึกษา  
 

๒ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มคอ. ๒ 

๑๐.คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  

 ๑๐.๑  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด  

 ๑๐.๒  สาํเรจ็การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ตามหลักสตูร

กระทรวงศึกษาธกิารหรือเทยีบเทา่ในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

 ๑๐.๓ เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่เจบ็ป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง    

หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

๑๑. เกณฑก์ารสาเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

 ๑๑.๑ สอบผ่านการสอบความรู้รวบยอด (Comprehensive Examination)  

 ๑๑.๒ มีจานวนช่ัวโมงการฝึกปฏบัิติทางคลินิกครบตามมาตรฐานของสภากายภาพบาํบัด  

 ๑๑.๓ สอบผ่านการฝึกปฏบัิติทางคลินิกตามข้อกาหนดของสาขากายภาพบาํบัด  

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ๑๑.๔ สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎี และปฏบัิติตามข้อกาํหนดของสาขากายภาพบาํบัด  

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ๑๑.๕ สอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพกายภาพบาํบัดทุกรายวิชา และต้องได้ผลการเรียน  

ไม่ตํ่ากว่าระดับ ๒.๐๐ จากระบบ ๔ แต้มคะแนน ตามข้อกาํหนดของสภากายภาพบาํบัด 

๑๒. โครงสรา้งหลกัสูตร  

โครงสร้างหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด แบ่งเป็น  ๓ หมวดวิชาที่สอดคล้อง

กบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธกิาร คือ 

๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ศาสตรที์เ่ป็นพื้ นฐานของชีวิต)              ๓๐ หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ                                                               ๑๐๖ หน่วยกิต 

๒.๑ พื้ นฐานวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ         ๓๘ หน่วยกิต 

  ๒.๑.๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์          ๑๒ หน่วยกติ 

  ๒.๑.๒ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพกายภาพบาํบัด        ๒๐ หน่วยกติ 

  ๒.๑.๓ กลุ่มสร้างเสริมทกัษะทางภาษาเพ่ือวิชาชีพกายภาพบาํบัด       ๖  หน่วยกติ 

๒.๒ วิชาชีพกายภาพบาํบดั          ๖๘ หน่วยกิต 

  ๒.๒.๑ กลุ่มการรักษาด้วยไฟฟ้าและการเคล่ือนไหว        ๑๖ หน่วยกติ 

  ๒.๒.๒ กลุ่มกายภาพบาํบัดทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก      ๑๐  หน่วยกติ 

  ๒.๒.๓ กลุ่มกายภาพบาํบัดทางระบบประสาท                      ๘  หน่วยกติ 

  ๒.๒.๔ กลุ่มกายภาพบาํบัดทางระบบหัวใจและปอด                      ๖ หน่วยกติ 

  ๒.๒.๕ กลุ่มกายภาพบาํบัดทางระบบอื่นๆและกายภาพบาํบัดในชุมชน   ๔ หน่วยกติ 

  ๒.๒.๖ กลุ่มการปฏบัิติงานทางคลินิกกายภาพบาํบัด                 ๑๘ หน่วยกติ 

  ๒.๒.๗ กลุ่มการบริหาร จรรยาบรรณและการวิจัยทางกายภาพบาํบัด ๖ หน่วยกติ

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี             ๖ หน่วยกิต 

 

๓ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มคอ. ๒ 

คําอธิบายรายวิชา 

๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

มศว ๑๑๑ ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร       ๓(๒-๒-๕)  

SWU 111 Thai for Communication  

ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ 

สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพ่ือการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษา       

เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

มศว ๑๑๒ วรรณกรรมไทยปริทรรศน ์      ๓(๒-๒-๕)  

SWU 112 Thai Literary Review  

ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทย                      

ในงานวรรณกรรม ทั้งน้ีโดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง                                 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

มศว ๑๒๑ ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการสือ่สาร ๑     ๓(๒-๒-๕)  

SWU 121 English for Effective Communication I  

พัฒนาทกัษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทกัษะ

ภาษา ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคาํศัพทใ์นชีวิตประจาํวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทั้งในและ นอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน นําภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสาร               

ในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป  

มศว ๑๒๒ ภาษาองักฤษเพือ่ประสิทธิภาพการสือ่สาร ๒     ๓(๒-๒-๕)  

SWU 122 English for Effective Communication II  

 พัฒนาทกัษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทกัษะ

ภาษา ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ด้วยสื่ อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ                          

ที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตน สนับสนุนให้นําภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้าง                  

ความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

มศว ๑๒๓ ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาติ ๑     ๓(๒-๒-๕)  

SWU 123 English for International Communication I  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและ          

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการนําความรู้และกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวันและในการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพ่ือพัฒนา

ตนให้เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทยและสงัคมโลก  

 

๔ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มคอ. ๒ 

มศว ๑๒๔ ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาติ ๒     ๓(๒-๒-๕)  

SWU 124 English for International Communication II  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการ

นําเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่ อและกระบวนการเรียนรู้                           

ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน นาํความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา

ประยุกต์ใช้สาํหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบย่ังยืน  

มศว ๑๔๑ ทกัษะการรูส้ารสนเทศ       ๓(๒-๒-๕) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

ศึกษาความสาํคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิง

ข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือการเรียนรู้             

ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทกัษะการนาํเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบ              

ที่มีต่อบุคคลและสงัคมรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

มศว ๑๔๒ วิทยาศาสตรเ์พือ่การพฒันาคุณภาพชีวิตและสิง่แวดลอ้ม   ๓(๒-๒-๕) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  

ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงความสาํคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของ

ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือปลูกฝัง               

ให้ตระหนักถึงความสาํคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนัติสขุอย่างย่ังยืน  

มศว ๑๕๑ การศึกษาทัว่ไปเพือ่พฒันามนุษย ์     ๓(๒-๒-๕) 

SWU 151 General Education for Human Development  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร             

การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญาให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ

แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑติที่มีคุณภาพ  

มศว ๒๕๑ มนุษยก์บัสงัคม        ๓(๒-๒-๕) 

SWU 251 Man and Society  

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียน     

มีความเ ข้ า ใจในพฤติกรรมของมนุษย์และนําความ รู้มาพัฒนาตนเองใ ห้ รู้ เท่ าทันสั งคม                                  

มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม ซาบซ้ึงในวัฒนธรรม ศิลปะและ                 

อารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ 

ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม  
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มศว ๒๕๒ สุนทรียศาสตรเ์พือ่ชีวิต       ๓(๒-๒-๕) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะ                            

ที่มีต่อการดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่ เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ                 

การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย  

มศว ๓๕๑ การพฒันาบุคลิกภาพ       ๓(๒-๒-๕) 

SWU 351 Personality Development  

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือการดําเนินชีวิตที่ดีงาม              

มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรม ความเป็นไทยทา่มกลางกระแสสงัคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์

ที่หลากหลาย  

มศว ๓๕๓ มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและจริยธรรม     ๓(๒-๒-๕) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  

ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล 

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่นและบริบทที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 

๒. หมวดวิชาพื้ นฐานวิชาชีพกายภาพบาํบดั  

คม ๑๐๐ เคมีทัว่ไป         ๓(๓-๐-๖)  

CH 100 General Chemistry  

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี                

กรดและเบส เคมีอนิทรีย์เบ้ืองต้น สารประกอบชีวโมเลกุลและเคมีสิ่งแวดล้อม  

คม ๑๐๑ เคมีพื้ นฐาน         ๓(๓-๐-๖) 

CH 101 Principles of Chemistry  

บุรพวิชา คม 100 หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  

พันธะเคมีตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สารประกอบของธาตุเรพพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิ

ชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์-เคมี เคมีไฟฟ้า เคมี

อุตสาหกรรมและเคมีนิวเคลียร์  
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ฟส ๑๐๑ ฟิสิกสเ์บื้ องตน้ ๑        ๓(๓-๐-๖) 

PY 101 Introductory Physics I  

เวกเตอร์ แรงและการเคล่ือนที่ สนามโน้มถ่วง โมเมนตัมและพลังงาน การเคล่ือนที่แบบหมุน   

กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแขง็เกร็ง การเคล่ือนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล      

คล่ืนเสยีง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  

ฟส ๑๐๒ ฟิสิกสเ์บื้ องตน้ ๒        ๓(๓-๐-๖) 

PY 102 Introductory Physics II  

สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและอนัตรกริิยาทางแม่เหลก็

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ ข้ึนกับเวลา ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์ 

แสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์ นิวเคลียร์   

กบ ๑๐๑ ระบบร่างกายมนุษย ์– ระบบกลา้มเนื้ อและกระดูก     ๔(๒-๔-๖)  

PX 101 Human Body System – Musculoskeletal System  

ศึกษารูปร่าง ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์และการทาํงานของระบบกล้ามเน้ือและกระดูก

ของมนุษย์และประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ในการตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว

และความผิดปกติที่เกดิข้ึนกบัระบบกล้ามเน้ือและกระดูก  

กบ ๑๐๒ ระบบร่างกายมนุษย ์- ระบบหวัใจและปอด     ๓(๒-๒-๕)  

PX 102 Human Body System – Cardiopulmonary System  

ศึกษาโครงส ร้าง  หน้าที่ และความสัมพันธ์ของระบบหัวใจ หลอดเ ลือดและปอด                     

โดยการผสมผสานความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา เพ่ือนําไปประยุกต์              

ในการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบาํบัด  

กบ ๒๐๑ ระบบร่างกายมนุษย ์- พื้ นฐานระบบร่างกายมนุษย ์   ๒(๒-๐-๔)  

PX 201 Human Body System – Basic Human Body System  

ศึกษาส่วนประกอบ ความสัมพันธ์และหน้าที่ของระบบผิวหนัง การย่อยอาหาร การขับถ่าย          

ต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ โดยการผสมผสานความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและ          

พยาธวิิทยาของระบบต่างๆ ดังกล่าว  

กบ ๒๐๒ ระบบร่างกายมนุษย ์– ระบบประสาท     ๔(๒-๔-๖) 

PX 202 Human Body System – Nervous System  

ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์และหน้าที่ ของระบบประสาทสมองและไขสันหลัง                        

ทางเดินประสาทต่างๆ ระบบประสาทอัตโนมัติ โดยการผสมผสานความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ 

สรีร วิทยาและพยาธิ วิทยาของระบบประสาท เ พ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในวิชากายภาพบําบัด                         

ทางระบบประสาทต่อไป  
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กบ ๒๐๓ ชีวกลศาสตรแ์ละจลนศาสตร ์      ๓(๒-๒-๕) 

PX 203 Biomechanics and Kinesiology  

ศึกษาทฤษฎี หลักการทางกลศาสตร์ที่มาประยุกต์กับร่างกายมนุษย์ ชีวกลศาสตร์ของข้อต่อ

ต่างๆ ในร่างกาย การศึกษาสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือเพ่ือวิเคราะห์การทํางานของกล้ามเน้ือ                   

การวิเคราะห์ทา่ทางการเดินและการเคล่ือนไหวอื่นๆ  

กบ ๒๐๔ สรีรวิทยาการออกกําลงักาย       ๑(๑-๐-๒)  

PX 204 Physiology of Exercise  

ศึกษาทฤษฎีเกี่ ย วกับกลไกและการ เป ล่ียนแปลงของ ร่ า งกาย  ระห ว่า งและหลัง                       

การออกกาํลังกาย ผลของการฝึกต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกาํลังกายและ

หลักการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  

กบ ๓๐๑ เภสชัวิทยาสําหรบักายภาพบาํบดั      ๒(๒-๐-๔)  

PX 301 Pharmacology for Physical Therapy  

ศึกษาหลักการ พ้ืนฐานทางเภสัช วิทยาสําหรับการใช้ ในคลินิก เภสัชจลนศาสตร์                      

เภสัชพลศาสตร์ ข้อบ่ง ช้ีการใช้ยาและปฏิกิ ริยาระหว่างยาที่ ใ ช้ ในผู้ ป่วยที่ ไ ด้ รับการรักษา                       

ทางกายภาพบําบัด รวมทั้งยากลุ่มอื่น ที่ มีผลกระทบต่อการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบําบัด                    

ในระบบกล้ามเน้ือและกระดูก ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด โดยเน้นถึงผลของยา ผลข้างเคียง

และข้อควรระวังในการออกฤทธิ์ของยา  

กบ ๓๐๒ จิตวิทยาคลินกิสําหรบักายภาพบําบดั      ๑(๑-๐-๒)  

PX 302 Clinical Psychology for Physical Therapy  

ศึกษาพฤติกรรม สภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วยเดก็ ผู้ใหญ่ และ

ผู้สงูอายุ การบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบาํบัด  

กบ ๓๑๑ ภาษาองักฤษสําหรบัวิชาชีพ ๑      ๒(๑-๒-๓)  

PX 311 English for Professional Purposes I  

พัฒนาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านจับใจความ

และสรุปเน้ือหาสาํคัญจากหนังสอื บทความและงานวิจัยทางวิชาชีพ  

กบ ๓๑๒ ภาษาองักฤษสําหรบัวิชาชีพ ๒      ๒(๑-๒-๓)  

PX 312 English for Professional Purposes II  

พัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวัน การซักประวัติผู้ป่วย การสื่อสาร              

ขณะตรวจร่างกายและรักษาผู้ป่วย  
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กบ ๔๑๓ ภาษาองักฤษสําหรบัวิชาชีพ ๓      ๒(๑-๒-๓)  

PX 413 English for Professional Purposes III  

พัฒนาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพ การเขียนรายงานผู้ป่วย  

การกรอกแบบบันทกึที่เกี่ยวข้อง การเขียนบทคัดย่อ ประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน 

กบ ๑๒๑ หตัถบาํบดั         ๑(๐-๓-๐)  

PX 121 Manual Therapy  

ฝึกทกัษะการรักษาด้วยหลักการหัตถบาํบัด การนวดไทย นวดจีน นวดสากล เทคนิคอื่นๆ  

และการประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบาํบัด  

กบ ๒๒๑ การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย      ๑(๐-๓-๐) 

PX 221 Positioning, Transfer and Ambulation  

ศึกษาหลักการและฝึกการจัดทา่ทางผู้ป่วย การฝึกผู้ป่วยเคล่ือนย้ายตัวเอง การใช้เก้าอี้ เขน็และ            

ฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน การประยุกต์ใช้การจัดทา่และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์ที่หลากหลาย  

กบ ๒๒๒ การรกัษาดว้ยการเคลือ่นไหวและการออกกําลงักาย ๑   ๒(๑-๓-๒)  

PX 222 Therapeutic Exercise I  

ศึกษาทฤษฎีและปฏบัิติเกี่ยวกับหลักการเคล่ือนไหวร่างกาย การออกกาํลังกาย โดยใช้อุปกรณ์

และเทคนิคต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการเคล่ือนไหวกาํลังกล้ามเน้ือความยืดหยุ่นและความทนทาน 

เพ่ือรักษา ป้องกนัและส่งเสริมสขุภาพ  

กบ ๒๒๓ การรกัษาดว้ยไฟฟ้าความถีตํ่า่และปานกลาง     ๓(๑-๔-๔)  

PX 223 Low and Medium Frequency Electrotherapy  

ศึกษาคุณลักษณะและตัวแปรต่างๆ ของกระแสไฟฟ้าความถี่ตํ่ าและความถี่ปานกลาง                        

การใช้เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า หลักการกระตุ้น ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าวินิจฉัยและ                  

การใช้สญัญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือแบบป้อนกลับ รวมถึงการประยุกต์ใช้ทางกายภาพบาํบัด  

กบ ๒๒๔ การรกัษาดว้ยคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าและคลืน่เหนอืเสียง    ๒(๑-๓-๒)  

PX 224 Electromagnetic and Ultrasonic Therapy  

ศึกษาหลักการกาํเนิด คุณสมบัติและผลทางสรีรวิทยาต่อร่างกายของคล่ืนไฟฟ้าความถี่สูง             

คล่ืนเหนือเสยีงและเลเซอร์ที่ใช้ทางกายภาพบาํบัด และการประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบาํบัด  

กบ ๓๒๑ การรกัษาดว้ยการดดัดึง       ๒(๐-๖-๐)  

PX 321 Mobilization and Manipulation Therapy  

บุรพวิชา กบ ๑๐๑ ระบบร่างกายมนุษย์ – ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก  

ฝึกทักษะการตรวจประเมินและรักษาข้อต่อต่างๆ ของร่างกายและเส้นประสาท ด้วยวิธีการ 

ดัดดึง การยืดและการเคล่ือนไหว  

๙ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มคอ. ๒ 

กบ ๓๒๒ การรกัษาดว้ยการเคลือ่นไหวและการออกกําลงักาย ๒   ๓(๑-๔-๔)  

PX 322 Therapeutic Exercise II  

ประยุกต์ทฤษฎีและปฏบัิติวิธีการออกกาํลังกายเพ่ือการรักษา การป้องกัน ส่งเสริมและ ฟ้ืนฟู

สขุภาพ ในภาวะต่างๆ ฝึกการออกกาํลังกายเพ่ือกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเน้ือ เพ่ิมความม่ันคง

ของข้อต่อและธาราบาํบัด  

กบ ๔๒๑ การรกัษาดว้ยการเคลือ่นไหวและการออกกําลงักาย ๓   ๒(๐-๔-๒)  

PX 421 Therapeutic Exercise III  

ศึกษาการออกกาํลังกายรูปแบบต่างๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในทางกายภาพบาํบัด การผ่อนคลาย            

การเพ่ิมการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลาย การออกกําลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ

กายภาพบาํบัดทางการกฬีาเบ้ืองต้น  

กบ ๑๓๑ การรกัษาดว้ยความรอ้นและความเย็น     ๒(๑-๒-๓)  

PX 131 Therapeutic Heat and Cold  

ศึกษาผลการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้อนและความเยน็ ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม            

ข้อควรระวังในการให้การรักษาด้วยความร้อนและความเยน็ คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์               

ให้ความร้อนชนิดต้ืน อุปกรณ์ให้ความเยน็และการประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบาํบัด 

กบ ๒๓๑ หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะ    ๓(๑-๔-๔) 

 ทางระบบกลา้มเนื้ อและกระดูก    

PX 231 Physical Therapy Assessment in Orthopedic Conditions  

บุรพวิชา กบ ๒๐๑ ระบบร่างกายมนุษย์ - ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก  

ศึกษาหลักการและฝึกตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือและ

กระดูก รวมถึงการแปลผลและประเมินผลการตรวจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด 

กบ ๓๓๑ กายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบกลา้มเนื้ อและกระดูก   ๔(๒-๖-๔)  

PX 331 Physical Therapy in Musculoskeletal Conditions  

บุรพวิชา กบ ๒๓๑ หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษา                 

ทางการแพทย์ ฝึกการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริม 

สขุภาพ ป้องกนัและฟ้ืนฟูทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก  

กบ ๓๓๒ การยศาสตรแ์ละการประยุกตใ์ชท้างกายภาพบาํบดั    ๑(๑-๐-๒)  

PX 332 Ergonomics and Physical Therapy Application  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคน งานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงบทบาทนักกายภาพบําบัด                           

เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงาน  

 

๑๐ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มคอ. ๒ 

กบ ๒๔๑ หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบประสาท  ๒(๑-๓-๒)  

PX 241 Physical Therapy Assessment in Neurological Conditions  

บุรพวิชา กบ ๒๐๒ ระบบร่างกายมนุษย์ - ระบบประสาท  

ศึกษาหลักการและฝึกตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดในเดก็และผู้ใหญ่ที่มีภาวะทางระบบประสาท 

รวมถึงศึกษาผลการตรวจพิเศษทางระบบประสาท เพ่ือวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด 

กบ ๓๔๑ กายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบประสาท     ๔(๒-๖-๔)  

PX 341 Physical Therapy in Neurological Conditions 

บุรพวิชา กบ ๒๔๑ หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบระบบประสาท  

ศึกษาทฤษฎีเกี่ ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษา                            

ทางการแพทย์ ฝึกการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริม

สขุภาพ ป้องกนัและฟ้ืนฟูทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบประสาท  

กบ ๓๔๒ กายภาพบาํบดัในผูป่้วยเด็ก       ๒(๑-๓-๒)  

PX 342 Physical Therapy in Pediatrics  

บุรพวิชา กบ ๒๔๑ หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบระบบประสาท  

ศึกษาทฤษฎีเกี่ ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษา                    

ทางการแพทย์ ฝึกการตรวจประเมิน วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและ                

การฟ้ืนฟูทางกายภาพบาํบัดในเดก็ภาวะต่างๆ  

กบ ๒๕๑ หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและปอด  ๒(๑-๓-๒)  

PX 251 Physical Therapy Assessment in Cardiopulmonary Conditions  

ศึกษาหลักการและฝึกตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด             

การแปลผล รวมทั้งศึกษาผลของการตรวจทางห้องปฏบัิติการพิเศษ เพ่ือวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด 

กบ ๓๕๑ กายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและปอด    ๔(๒-๖-๔)  

PX 351 Physical Therapy in Cardiopulmonary Conditions  

บุรพวิชา กบ ๒๕๑ หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด  

ศึกษาทฤษฎีเกี่ ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การรักษา                

ทางการแพทย์ ฝึกการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบาํบัดวางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริม

สขุภาพ ป้องกนัและฟ้ืนฟูทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด   

กบ ๔๖๑ กายภาพบาํบดัในภาวะเฉพาะ      ๒(๑-๓-๒)  

PX 461 Physical Therapy in Special Conditions  

ศึกษาทฤษฎีและปฏบัิติเกี่ยวกับการรักษาทางกายภาพบาํบัดในภาวะต้ังครรภ์และการคลอด 

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช เบาหวาน มะเร็ง ภาวะก่อนและหลังการตัดเต้านม ภาวะไฟไหม้นํ้าร้อนลวก                               

ภาวะภมิูคุ้มกนับกพร่องและภาวะอื่นๆ  

๑๑ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มคอ. ๒ 

กบ ๔๖๒ กายภาพบาํบดัในชุมชน       ๒(๐-๘-๐)  

PX 462 Physical Therapy in Community Health  

ศึกษาปัญหาสุขภาพในชุมชนต่างๆ ประยุกต์ความรู้ทางกายภาพบําบัดและการสื่อสาร                   

ทางสขุภาพ  เพ่ือส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนั  และการรักษาสขุภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ  

กบ ๓๗๑ คลินกิกายภาพบําบดั ๑       ๒(๐-๖-๐) 

PX 371 Clinical Physical Therapy I  

ศึกษาเวชระเบียน ฝึกทักษะการซักประวัติ การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ตรวจประเมิน             

ทางกายภาพบําบัด เขียนรายงานและนําเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ภายใต้การควบคุม                

ของคณาจารย์ สาขาวิชากายภาพบาํบัด  

กบ ๓๗๒ คลินกิกายภาพบําบดั ๒       ๒(๐-๘-๐) 

PX 372 Clinical Physical Therapy II  

ฝึกทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย โดยเน้นการศึกษาเวชระเบียน 

และการซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดเป็นหลัก ระบุและวิเคราะห์ปัญหา วางแผน              

การรักษา รวมทั้งให้การรักษาเบ้ืองต้น เขียนรายงานและนําเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ                   

ที่ไม่ซับซ้อน ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก  

กบ ๓๗๓ คลินกิกายภาพบาํบดั ๓       ๒(๐-๘-๐) 

PX 373 Clinical Physical Therapy III 

พัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย โดยเน้นการศึกษาเวชระเบียน 

และการซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดเป็นหลัก ระบุและวิเคราะห์ปัญหา วางแผน               

การรักษา รวมทั้งให้การรักษาเบ้ืองต้น เขียนรายงานและนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆที่ซับซ้อนข้ึน                   

ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก  

กบ ๔๗๑ คลินกิกายภาพบําบดั ๔       ๓(๐-๑๒-๐)  

PX 471 Clinical Physical Therapy IV  

ฝึกทักษะทางกายภาพบาํบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย  การซักประวัติ ตรวจประเมิน           

ทางกายภาพบาํบัด โดยเน้นการระบุและวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาเป็นหลัก เลือกวิธีรักษา

และปฏิบัติได้ถูกต้อง  เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานในการให้คาํปรึกษา เขียนรายงานและนําเสนอข้อมูลของ

ผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ซับซ้อนข้ึน ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก  

 

 

 

๑๒ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มคอ. ๒ 

กบ ๔๗๒ คลินกิกายภาพบําบดั ๕       ๓(๐-๑๒-๐) 

PX 472 Clinical Physical Therapy V  

พัฒนาทกัษะทางกายภาพบาํบัด การสร้างสมัพันธภาพกบัผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมิน

ทางกายภาพบาํบัด โดยเน้นการระบุและวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาเป็นหลัก เลือกวิธีรักษา

และปฏิบัติได้ถูกต้อง เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานในการให้คาํปรึกษาและทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ เขียน

รายงานและนําเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ ซับซ้อนข้ึน ภายใต้การควบคุมของนัก

กายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก  

กบ ๔๗๓ คลินกิกายภาพบําบดั ๖       ๒(๐-๘-๐)  

PX 473 Clinical Physical Therapy VI  

พัฒนาทกัษะทางกายภาพบาํบัด การสร้างสมัพันธภาพกบัผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมิน

ทางกายภาพบําบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ป่วย                            

ที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้ทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทกัษะการให้คาํปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย   

เ ขียนรายงานและนํา เสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ ซับซ้อนภายใต้การควบคุมของ                              

นักกายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก  

กบ ๔๗๔ คลินกิกายภาพบําบดั ๗       ๒(๐-๘-๐) 

PX 474 Clinical Physical Therapy VII  

เพ่ิมพูนทกัษะทางกายภาพบาํบัด การสร้างสัมพันธภาพกบัผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมิน

ทางกายภาพบําบัด ระบุและวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ป่วย                                 

ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์รวม  และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ  ทกัษะการให้คาํปรึกษาที่เหมาะสมกับ

บริบทของผู้ป่วย การเขียนรายงานและนําเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ ซับซ้อน เรียนรู้                         

ระบบการทาํงานและบทบาทงานกายภาพบาํบัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมของ                       

นักกายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก  

กบ ๔๗๕ คลินกิกายภาพบําบดั ๘       ๒(๐-๘-๐) 

PX 475 Clinical Physical Therapy VIII  

เพ่ิมพูนทกัษะทางกายภาพบาํบัด การสร้างสัมพันธภาพกบัผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมิน

ทางกายภาพบําบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ป่วย                                

ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์รวม  และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ  ทกัษะการให้คาํปรึกษาที่เหมาะสมกับ

บริบทของผู้ป่วย การเขียนรายงานและนําเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ซับซ้อน เรียนรู้บทบาท                

งานกายภาพบําบัดกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันโดยใช้ความมีมนุษยสัมพันธ์และ                

ปฏบัิติต่อกนัด้วยความเอื้ออาทร ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบาํบัดผู้สอนทางคลินิก  

หมายเหตุ  รายวิชาคลินิกกายภาพบําบัด ๒ – ๘ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมทักษะ           

ในการปฏบัิติทางวิชาชีพโดยเป็นการฝึกทกัษะในกลุ่มผู้รับบริการที่มีความหลากหลายในด้าน

ของวิถีชีวิตและระบบสขุภาพท้องถิ่นที่มีบริบทที่แตกต่างกนั  

๑๓ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มคอ. ๒ 

กบ ๓๘๑ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบดั     ๑(๑-๐-๒)  

PX 381 Physical Therapy Professional Ethics  

ศึกษาจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  

กบ ๔๘๑ การวิจยัทางกายภาพบาํบดั       ๓(๑-๔-๔)  

PX 481 Research in Physical Therapy  

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยแบบต่างๆ ชีวสถิติเบ้ืองต้น วางแผนการวิจัย วิเคราะห์ ข้อมูลวิจารณ์

งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องทางกายภาพบาํบัด นาํเสนอโครงร่าง ปฏิบัติการวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของ

อาจารย์และนาํเสนองานวิจัยในรูปแบบต่างๆ  

กบ ๔๘๒ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ     ๒(๑-๒-๓)  

PX 482 Public Health and Administration  

ศึกษาระบบสาธารณสุขในประเทศไทย หลักการบริหารจัดการสาํหรับงานสถานพยาบาล                  

ทางด้านกายภาพบาํบัดและการประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

๑๔ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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