มคอ. ๒

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Science Program in Physical Therapy

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
Bachelor of Science (Physical Therapy)
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
B.Sc. (Physical Therapy)

๓. จํ านวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
จํานวน ๑๔๒ หน่วยกิต
๔. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ๔ ปี

๕. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
(สาขาวิ ช ากายภาพบํา บั ด ) พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิ ดสอนภาคการศึ ก ษาที่ ๑ ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๕ –
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๙
๖. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
๖.๑ นักกายภาพบําบัด ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
๖.๒ นักกายภาพบําบัดประจําสถานศึกษา
๖.๓ นักกายภาพบําบัดหรือที่ปรึกษาทางด้ านสุขภาพ ประจําสถานประกอบการอื่นๆ
๖.๔ นักกายภาพบําบัดอิสระ
๖.๕ อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

๑
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มคอ. ๒

๗. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจํ าตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ลําดับที่

รายชื่อคณาจารย์

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วท.บ. (กายภาพบําบัด), ๒๕๓๑
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบําบัด), ๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (กายภาพบําบัด), ๒๕๔๓
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบําบัด), ๒๕๔๖
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (กายภาพบําบัด), ๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (กายภาพบําบัด), ๒๕๔๕
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายภาพบําบัด), ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (กายภาพบําบัด), ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (กายภาพบําบัด), ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (กายภาพบําบัด), ๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของ
มนุษย์), ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (กายภาพบําบัด), ๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์), ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(กายภาพบําบัด),๒๕๓๔
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(กายภาพบําบัด),๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด.(วิทยาศษสตร์การออกกําลังกาย)
,๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑*

อ.ผกาภรณ์

พู่เจริญ

อาจารย์

๒*

อ.ดร.วันวิสาข์

พานิชาภรณ์

อาจารย์

๓*

อ.ดร.ณัฐกาญจน์

รุณรงค์

อาจารย์

๔

อ.ดร.จิราภรณ์

วรรณปะเข

อาจารย์

๕

อ.ดร.กสิมา

เอกธุวะปราณี

อาจารย์

๖

อ.ดร.ประภาวดี

ภิรมย์พล

อาจารย์

เลขประจํ าตัวประชาชน
X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

X XXXX XXXXX XX X

๘. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะกายภาพบํา บั ด มหาวิ ทยาลั ยศรี น คริ นทรวิ โรฒ องครั กษ์ สถานบริ ก ารสุขภาพภาครั ฐ
และเอกชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ คลินิกกายภาพบําบัด
๙. ระบบการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มคอ. ๒

๑๐.คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
๑๐.๑ มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑๐.๒ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๑๐.๓ เป็ นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ท้งั ร่างกาย และจิตใจ ไม่เจ็บป่ วยหรือเป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง
หรือมีความผิดปกติท่เี ป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑๑. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๑.๑ สอบผ่านการสอบความรู้รวบยอด (Comprehensive Examination)
๑๑.๒ มีจานวนชั่วโมงการฝึ กปฏิบัติทางคลินิกครบตามมาตรฐานของสภากายภาพบําบัด
๑๑.๓ สอบผ่านการฝึ กปฏิบัติทางคลินิกตามข้ อกาหนดของสาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑.๔ สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติตามข้ อกําหนดของสาขากายภาพบําบัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑.๕ สอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพกายภาพบําบัดทุกรายวิชา และต้ องได้ ผลการเรียน
ไม่ต่าํ กว่าระดับ ๒.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ มคะแนน ตามข้ อกําหนดของสภากายภาพบําบัด
๑๒. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด แบ่งเป็ น ๓ หมวดวิชาที่สอดคล้ อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ศาสตร์ทีเ่ ป็ นพื้ นฐานของชีวิต)
๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๖ หน่วยกิต
๒.๑ พื้ นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓๘ หน่วยกิต
๒.๑.๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์
๑๒ หน่วยกิต
๒.๑.๒ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
๒๐ หน่วยกิต
๒.๑.๓ กลุ่มสร้ างเสริมทักษะทางภาษาเพื่อวิชาชีพกายภาพบําบัด
๖ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาชีพกายภาพบําบัด
๖๘ หน่วยกิต
๒.๒.๑ กลุ่มการรักษาด้ วยไฟฟ้ าและการเคลื่อนไหว
๑๖ หน่วยกิต
๒.๒.๒ กลุ่มกายภาพบําบัดทางระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
๑๐ หน่วยกิต
๒.๒.๓ กลุ่มกายภาพบําบัดทางระบบประสาท
๘ หน่วยกิต
๒.๒.๔ กลุ่มกายภาพบําบัดทางระบบหัวใจและปอด
๖ หน่วยกิต
๒.๒.๕ กลุ่มกายภาพบําบัดทางระบบอื่นๆและกายภาพบําบัดในชุมชน ๔ หน่วยกิต
๒.๒.๖ กลุ่มการปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด
๑๘ หน่วยกิต
๒.๒.๗ กลุ่มการบริหาร จรรยาบรรณและการวิจัยทางกายภาพบําบัด ๖ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มคอ. ๒

คําอธิบายรายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว ๑๑๑ ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
๓(๒-๒-๕)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ
สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่ อการสื่อสาร ฝึ กปฏิบัติการใช้ ภาษา
เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้ วยกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว ๑๑๒ วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
๓(๒-๒-๕)
SWU 112 Thai Literary Review
ศึ กษากระบวนการคิด การถ่ า ยทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่ า ของภาษาและความเป็ นไทย
ในงานวรรณกรรม ทั้งนี้ โดยเลื อ กศึ ก ษาจากวรรณกรรมในอดี ต ร่ วมสมั ย ร้ อ ยแก้ ว หรื อ ร้ อ ยกรอง
ด้ วยกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
มศว ๑๒๑ ภาษาอังกฤษเพือ่ ประสิทธิภาพการสือ่ สาร ๑
๓(๒-๒-๕)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางด้ านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้ าใจ และฝึ กทักษะ
ภาษา ด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขียน และคําศัพท์ในชีวิตประจําวัน ด้ วยกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
ทั้ง ในและ นอกห้ อ งเรี ย น ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ บบพึ่ ง พาตน นํา ภาษาอัง กฤษไปใช้ ใ นการสื่ อ สาร
ในสถานการณ์ต่างๆ และเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป
มศว ๑๒๒ ภาษาอังกฤษเพือ่ ประสิทธิภาพการสือ่ สาร ๒
๓(๒-๒-๕)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะด้ านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึ กทักษะ
ภาษา ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย น ด้ ว ยสื่ อ กระบวนการเรี ย นรู้ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่ห ลากหลาย ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ บบพึ่ ง พาตน สนั บ สนุ น ให้ นํา ภาษาอั ง กฤษไปใช้ ใ นการสร้ า ง
ความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มศว ๑๒๓ ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารนานาชาติ ๑
๓(๒-๒-๕)
SWU 123 English for International Communication I
พั ฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พู ด อ่าน เขียน และด้ านการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้ านภาษาผ่านสื่อและ
กระบวนการเรี ยนรู้ ท่ีหลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรี ยน เรี ยนรู้วิธีการนําความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อพัฒนา
ตนให้ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก

๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มคอ. ๒

มศว ๑๒๔ ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารนานาชาติ ๒
๓(๒-๒-๕)
SWU 124 English for International Communication II
พั ฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พู ด อ่าน เขียน และด้ านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพิ่ มพู นทักษะและประสบการณ์ก ารสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ พั ฒนาการ
นํา เสนอข้ อ มู ล และความคิ ด ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ภาษาอั ง กฤษผ่ า นสื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู้
ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน นําความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ สาํ หรับการพัฒนาตนให้ เป็ นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน
มศว ๑๔๑ ทักษะการรูส้ ารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
SWU 141 Information Literacy Skills
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พั ฒนาทักษะในการสืบค้ นและอ้ างอิง
ข้ อ มู ล การใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ต่ า งๆ และการจั ด การความรู้ จ ากเครื อ ข่ า ยอิน เตอร์ เ น็ต เพื่ อ การเรี ย นรู้
ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึ กทักษะการนําเสนอข้ อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบ
ที่มีต่อบุคคลและสังคมรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
มศว ๑๔๒ วิทยาศาสตร์เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิง่ แวดล้อม
๓(๒-๒-๕)
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
ศึ กษากระบวนการคิดทางวิ ทยาศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ ประยุ กต์แ ละเทคโนโลยี ศึ กษาระบบ
นิเวศวิ ทยาเพื่ อให้ เข้ าใจถึงความสําคัญของการอยู่ ร่วมกันอย่ างสมดุ ล รวมทั้งศึ กษาผลกระทบของ
ความเจริ ญ ทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท่ีมีต่อ สิ่งแวดล้ อ ม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง
ให้ ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสขุ อย่างยั่งยืน
มศว ๑๕๑ การศึกษาทัว่ ไปเพือ่ พัฒนามนุ ษย์
๓(๒-๒-๕)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความสํา คั ญ และคุ ณ ค่ า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป ทั้งทางด้ า นมนุ ษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ ศาสตร์ และศิ ลป์ โดยเน้ น การพั ฒนาศั กยภาพการรั บรู้ แ ละการสื่อ สาร
การแสวงหาความรู้ การพั ฒนาจิตใจ การพั ฒนาเชาวน์ปัญญาให้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
แสวงหาแนวทางในการแก้ ปัญหา เพื่อให้ ผ้ ูเรียนเป็ นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มศว ๒๕๑ มนุ ษย์กบั สังคม
๓(๒-๒-๕)
SWU 251 Man and Society
ศึกษาความรู้พ้ ื นฐานเกี่ยวกับมนุ ษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ ผ้ ูเรี ยน
มี ค วามเข้ าใจในพฤติ ก รรมของมนุ ษย์ แ ละนํ า ความรู้ มาพั ฒ นาตนเองให้ รู้ เท่ า ทั น สั ง คม
มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะและ
อารยธรรมของมนุ ษ ย์ มี จิ ตสํา นึ ก ในการอยู่ ร่ ว มกัน ในสัง คมและธรรมชาติ ส่ิง แวดล้ อ มอย่ า งสัน ติ
ตระหนักในหน้ าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
๕
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕
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มศว ๒๕๒ สุนทรียศาสตร์เพือ่ ชีวิต
๓(๒-๒-๕)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทางด้ า นสุ น ทรี ย ศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์ แ ละคุ ณ ค่ า ของสุ น ทรี ย ะ
ที่มี ต่ อ การดํา รงชี วิ ต ศึ ก ษาสุ น ทรี ย ศาสตร์ ใ นเชิ ง บู ร ณาการ ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธรรมชาติ ศิ ล ปะ
การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุ น ทรี ย ะที่ ผ สานสั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ทสั ง คม วั ฒ นธรรม ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นกระบวนการเรียนรู้ส่อื และประสบการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว ๓๕๑ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๒-๒-๕)
SWU 351 Personality Development
ศึ ก ษาและพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพทั้งที่เ ป็ นรู ป ธรรมและนามธรรม เพื่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต ที่ดีงาม
มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุ มชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม ความเป็ นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์
ที่หลากหลาย
มศว ๓๕๓ มนุ ษย์กบั การใช้เหตุผลและจริยธรรม
๓(๒-๒-๕)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึ กษาการใช้ เหตุผลและจริ ยธรรม สร้ างเสริ มให้ เป็ นผู้ ใฝ่ รู้ ความจริ งและคิดอย่ างมีเหตุผล
ตลอดจนเป็ นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ผู้อ่ นื และบริบทที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
๒. หมวดวิชาพื้ นฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
คม ๑๐๐ เคมีทวั ่ ไป
๓(๓-๐-๖)
CH 100 General Chemistry
ปริ ม าณสั ม พั น ธ์ โครงสร้ างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุ ล เคมี
กรดและเบส เคมีอนิ ทรีย์เบื้องต้ น สารประกอบชีวโมเลกุลและเคมีส่งิ แวดล้ อม
คม ๑๐๑ เคมีพนฐาน
ื้
๓(๓-๐-๖)
CH 101 Principles of Chemistry
บุรพวิชา คม 100 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
พันธะเคมีตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สารประกอบของธาตุเรพพรี เซนเททีฟ ธาตุแทรนซิ
ชั น และสารประกอบโคออร์ ดิ เ นชั น อุ ณ หพลศาสตร์ เ คมี จลนพลศาสตร์ -เคมี เคมี ไ ฟฟ้ า เคมี
อุตสาหกรรมและเคมีนิวเคลียร์

๖
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มคอ. ๒

ฟส ๑๐๑ ฟิ สิกส์เบื้ องต้น ๑
๓(๓-๐-๖)
PY 101 Introductory Physics I
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ สนามโน้ มถ่วง โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน
กลศาสตร์ ของระบบอนุ ภาคและวั ตถุ แ ข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์ ของไหล
คลื่นเสียง ความร้ อนและอุณหพลศาสตร์
ฟส ๑๐๒ ฟิ สิกส์เบื้ องต้น ๒
๓(๓-๐-๖)
PY 102 Introductory Physics II
สนามไฟฟ้ าและอั น ตรกิ ริ ย าทางไฟฟ้ า สนามแม่ เ หล็ ก และอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก
สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ าที่ ข้ ึ นกั บ เวลา ไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แสง ทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพ ฟิ สิ ก ส์ ค วอนตั ม ฟิ สิ ก ส์ นิ ว เคลี ย ร์
กบ ๑๐๑ ระบบร่างกายมนุ ษย์ – ระบบกล้ามเนื้ อและกระดู ก
๔(๒-๔-๖)
PX 101 Human Body System – Musculoskeletal System
ศึกษารูปร่ าง ลักษณะโครงสร้ างความสัมพันธ์และการทํางานของระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
ของมนุ ษย์และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ ในการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
และความผิดปกติท่เี กิดขึ้นกับระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
กบ ๑๐๒ ระบบร่างกายมนุ ษย์ - ระบบหัวใจและปอด
๓(๒-๒-๕)
PX 102 Human Body System – Cardiopulmonary System
ศึ ก ษาโครงสร้ าง หน้ าที่ แ ละความสั ม พั น ธ์ ข องระบบหั ว ใจ หลอดเลื อ ดและปอด
โดยการผสมผสานความรู้ พ้ ื นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรี รวิ ทยา พยาธิวิ ทยา เพื่ อนํา ไปประยุ กต์
ในการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบําบัด
กบ ๒๐๑ ระบบร่างกายมนุ ษย์ - พื้ นฐานระบบร่างกายมนุ ษย์
๒(๒-๐-๔)
PX 201 Human Body System – Basic Human Body System
ศึกษาส่วนประกอบ ความสัมพั นธ์และหน้ าที่ของระบบผิวหนั ง การย่อยอาหาร การขับถ่ าย
ต่อมไร้ ท่อและระบบสืบพั นธุ์ โดยการผสมผสานความรู้พ้ ื นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยาและ
พยาธิวิทยาของระบบต่างๆ ดังกล่าว
กบ ๒๐๒ ระบบร่างกายมนุ ษย์ – ระบบประสาท
๔(๒-๔-๖)
PX 202 Human Body System – Nervous System
ศึ ก ษาโครงสร้ างความสั ม พั น ธ์ แ ละหน้ าที่ ข องระบบประสาทสมองและไขสั น หลั ง
ทางเดินประสาทต่างๆ ระบบประสาทอัตโนมัติ โดยการผสมผสานความรู้พ้ ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์
สรี ร วิ ท ยาและพยาธิ วิ ท ยาของระบบประสาท เพื่ อนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในวิ ช ากายภาพบํ า บั ด
ทางระบบประสาทต่อไป
๗
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕
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กบ ๒๐๓ ชีวกลศาสตร์และจลนศาสตร์
๓(๒-๒-๕)
PX 203 Biomechanics and Kinesiology
ศึกษาทฤษฎี หลักการทางกลศาสตร์ ท่ีมาประยุกต์กับร่ างกายมนุ ษย์ ชีวกลศาสตร์ ของข้ อต่อ
ต่ า งๆ ในร่ า งกาย การศึ ก ษาสั ญ ญาณไฟฟ้ ากล้ ามเนื้ อเพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารทํา งานของกล้ า มเนื้ อ
การวิเคราะห์ทา่ ทางการเดินและการเคลื่อนไหวอื่นๆ
กบ ๒๐๔ สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
๑(๑-๐-๒)
PX 204 Physiology of Exercise
ศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กลไกและการเปลี่ ยนแปลงของร่ างกาย ระหว่ า งและหลั ง
การออกกําลังกาย ผลของการฝึ กต่อระบบต่างๆ ของร่ างกาย ปั จจัยที่มีผลต่อการออกกําลังกายและ
หลักการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
กบ ๓๐๑ เภสัชวิทยาสําหรับกายภาพบําบัด
๒(๒-๐-๔)
PX 301 Pharmacology for Physical Therapy
ศึ ก ษาหลั ก การพื้ นฐานทางเภสั ช วิ ท ยาสํ า หรั บ การใช้ ในคลิ นิ ก เภสั ช จลนศาสตร์
เภสั ช พลศาสตร์ ข้ อบ่ ง ชี้ การใช้ ยาและปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งยาที่ ใ ช้ ในผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษา
ทางกายภาพบํ า บั ด รวมทั้ ง ยากลุ่ ม อื่ น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ท างกายภาพบํ า บั ด
ในระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด โดยเน้ นถึงผลของยา ผลข้ างเคียง
และข้ อควรระวังในการออกฤทธิ์ของยา
กบ ๓๐๒ จิ ตวิทยาคลินกิ สําหรับกายภาพบําบัด
๑(๑-๐-๒)
PX 302 Clinical Psychology for Physical Therapy
ศึกษาพฤติกรรม สภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของคนพิ การ ผู้ป่วยเด็ก ผู้ใหญ่ และ
ผู้สงู อายุ การบริหารจัดการผู้ป่วยขณะรักษาทางกายภาพบําบัด
๒(๑-๒-๓)
กบ ๓๑๑ ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ ๑
PX 311 English for Professional Purposes I
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านจับใจความ
และสรุปเนื้อหาสําคัญจากหนังสือ บทความและงานวิจัยทางวิชาชีพ
กบ ๓๑๒ ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ ๒
๒(๑-๒-๓)
PX 312 English for Professional Purposes II
พัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การซักประวัติผ้ ูป่วย การสื่อสาร
ขณะตรวจร่างกายและรักษาผู้ป่วย

๘
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กบ ๔๑๓ ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ ๓
๒(๑-๒-๓)
PX 413 English for Professional Purposes III
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ การเขียนรายงานผู้ป่วย
การกรอกแบบบันทึกที่เกี่ยวข้ อง การเขียนบทคัดย่อ ประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน
กบ ๑๒๑ หัตถบําบัด
๑(๐-๓-๐)
PX 121 Manual Therapy
ฝึ กทักษะการรักษาด้ วยหลักการหัตถบําบัด การนวดไทย นวดจีน นวดสากล เทคนิคอื่นๆ
และการประยุกต์ใช้ ในการรักษาทางกายภาพบําบัด
กบ ๒๒๑ การจัดท่าและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย
๑(๐-๓-๐)
PX 221 Positioning, Transfer and Ambulation
ศึกษาหลักการและฝึ กการจัดท่าทางผู้ป่วย การฝึ กผู้ป่วยเคลื่อนย้ ายตัวเอง การใช้ เก้ าอี้เข็นและ
ฝึ กใช้ อุปกรณ์ช่วยเดิน การประยุกต์ใช้ การจัดท่าและการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
กบ ๒๒๒ การรักษาด้วยการเคลือ่ นไหวและการออกกําลังกาย ๑
๒(๑-๓-๒)
PX 222 Therapeutic Exercise I
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกําลังกาย โดยใช้ อุปกรณ์
และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวกําลังกล้ ามเนื้อความยืดหยุ่นและความทนทาน
เพื่อรักษา ป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพ
กบ ๒๒๓ การรักษาด้วยไฟฟ้ าความถีต่ ํา่ และปานกลาง
๓(๑-๔-๔)
PX 223 Low and Medium Frequency Electrotherapy
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและตั ว แปรต่ า งๆ ของกระแสไฟฟ้ าความถี่ ต่ ํา และความถี่ ป านกลาง
การใช้ เ ครื่ อ งกระตุ้ น ไฟฟ้ า หลั ก การกระตุ้ น ผลทางสรี ร วิ ท ยาของกระแสไฟฟ้ า ไฟฟ้ าวิ นิ จ ฉั ย และ
การใช้ สญ
ั ญาณไฟฟ้ ากล้ ามเนื้อแบบป้ อนกลับ รวมถึงการประยุกต์ใช้ ทางกายภาพบําบัด
กบ ๒๒๔ การรักษาด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ าและคลืน่ เหนือเสียง
๒(๑-๓-๒)
PX 224 Electromagnetic and Ultrasonic Therapy
ศึ กษาหลั กการกํา เนิ ด คุ ณสมบั ติและผลทางสรี รวิ ทยาต่ อร่ างกายของคลื่ นไฟฟ้ าความถี่สูง
คลื่นเหนือเสียงและเลเซอร์ท่ใี ช้ ทางกายภาพบําบัด และการประยุกต์ใช้ ในการรักษาทางกายภาพบําบัด
กบ ๓๒๑ การรักษาด้วยการดัดดึง
๒(๐-๖-๐)
PX 321 Mobilization and Manipulation Therapy
บุรพวิชา กบ ๑๐๑ ระบบร่างกายมนุษย์ – ระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
ฝึ กทักษะการตรวจประเมินและรั กษาข้ อต่อต่างๆ ของร่ างกายและเส้ นประสาท ด้ วยวิธีการ
ดัดดึง การยืดและการเคลื่อนไหว
๙
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กบ ๓๒๒ การรักษาด้วยการเคลือ่ นไหวและการออกกําลังกาย ๒
๓(๑-๔-๔)
PX 322 Therapeutic Exercise II
ประยุกต์ทฤษฎีและปฏิบัติวิธีการออกกําลังกายเพื่อการรักษา การป้ องกัน ส่งเสริมและ ฟื้ นฟู
สุขภาพ ในภาวะต่างๆ ฝึ กการออกกําลังกายเพื่อกระตุ้นระบบประสาทและกล้ ามเนื้อ เพิ่มความมั่นคง
ของข้ อต่อและธาราบําบัด
กบ ๔๒๑ การรักษาด้วยการเคลือ่ นไหวและการออกกําลังกาย ๓
๒(๐-๔-๒)
PX 421 Therapeutic Exercise III
ศึกษาการออกกําลังกายรูปแบบต่างๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ ในทางกายภาพบําบัด การผ่อนคลาย
การเพิ่ ม การไหลเวี ย นของหลอดเลื อ ดส่ ว นปลาย การออกกํา ลั ง กายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
กายภาพบําบัดทางการกีฬาเบื้องต้ น
กบ ๑๓๑ การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น
๒(๑-๒-๓)
PX 131 Therapeutic Heat and Cold
ศึกษาผลการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่ างกายต่อความร้ อนและความเย็น ข้ อบ่งใช้ ข้ อห้ าม
ข้ อควรระวังในการให้ การรักษาด้ วยความร้ อนและความเย็น คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์
ให้ ความร้ อนชนิดตื้น อุปกรณ์ให้ ความเย็นและการประยุกต์ใช้ ในการรักษาทางกายภาพบําบัด
กบ ๒๓๑ หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะ
๓(๑-๔-๔)
ทางระบบกล้ามเนื้ อและกระดูก
PX 231 Physical Therapy Assessment in Orthopedic Conditions
บุรพวิชา กบ ๒๐๑ ระบบร่างกายมนุ ษย์ - ระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
ศึกษาหลักการและฝึ กตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกล้ ามเนื้อและ
กระดูก รวมถึงการแปลผลและประเมินผลการตรวจที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
๔(๒-๖-๔)
กบ ๓๓๑ กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกล้ามเนื้ อและกระดู ก
PX 331 Physical Therapy in Musculoskeletal Conditions
บุรพวิชา กบ ๒๓๑ หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
ศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กลไกการเกิ ด พยาธิ ส ภาพ อาการและอาการแสดง การรั ก ษา
ทางการแพทย์ ฝึ กการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริม
สุขภาพ ป้ องกันและฟื้ นฟูทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกล้ ามเนื้อและกระดูก
กบ ๓๓๒ การยศาสตร์และการประยุกต์ใช้ทางกายภาพบําบัด
๑(๑-๐-๒)
PX 332 Ergonomics and Physical Therapy Application
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคน งานและสิ่ง แวดล้ อ มรวมถึ ง บทบาทนั ก กายภาพบํา บั ด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
๑๐
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กบ ๒๔๑ หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
๒(๑-๓-๒)
PX 241 Physical Therapy Assessment in Neurological Conditions
บุรพวิชา กบ ๒๐๒ ระบบร่างกายมนุ ษย์ - ระบบประสาท
ศึกษาหลักการและฝึ กตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในเด็กและผู้ใหญ่ท่มี ีภาวะทางระบบประสาท
รวมถึงศึกษาผลการตรวจพิเศษทางระบบประสาท เพื่อวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
กบ ๓๔๑ กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
๔(๒-๖-๔)
PX 341 Physical Therapy in Neurological Conditions
บุรพวิชา กบ ๒๔๑ หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบระบบประสาท
ศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กลไกการเกิ ด พยาธิ ส ภาพ อาการและอาการแสดง การรั ก ษา
ทางการแพทย์ ฝึ กการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริม
สุขภาพ ป้ องกันและฟื้ นฟูทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท
กบ ๓๔๒ กายภาพบําบัดในผูป้ ่ วยเด็ก
๒(๑-๓-๒)
PX 342 Physical Therapy in Pediatrics
บุรพวิชา กบ ๒๔๑ หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบระบบประสาท
ศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กลไกการเกิ ด พยาธิ ส ภาพ อาการและอาการแสดง การรั ก ษา
ทางการแพทย์ ฝึ กการตรวจประเมิ น วางแผนการรั ก ษา การรั ก ษา ส่ง เสริ ม สุขภาพ ป้ องกัน และ
การฟื้ นฟูทางกายภาพบําบัดในเด็กภาวะต่างๆ
กบ ๒๕๑ หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด ๒(๑-๓-๒)
PX 251 Physical Therapy Assessment in Cardiopulmonary Conditions
ศึก ษาหลั ก การและฝึ กตรวจประเมิ นทางกายภาพบําบั ดในภาวะทางระบบหั วใจและปอด
การแปลผล รวมทั้งศึกษาผลของการตรวจทางห้ องปฏิบัติการพิเศษ เพื่อวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
กบ ๓๕๑ กายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด
๔(๒-๖-๔)
PX 351 Physical Therapy in Cardiopulmonary Conditions
บุรพวิชา กบ ๒๕๑ หลักการประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด
ศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กลไกการเกิ ด พยาธิ ส ภาพ อาการและอาการแสดง การรั ก ษา
ทางการแพทย์ ฝึ กการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบําบัดวางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริม
สุขภาพ ป้ องกันและฟื้ นฟูทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด
กบ ๔๖๑ กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ
๒(๑-๓-๒)
PX 461 Physical Therapy in Special Conditions
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการรั กษาทางกายภาพบําบัดในภาวะตั้งครรภ์และการคลอด
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิ ตเวช เบาหวาน มะเร็ง ภาวะก่อนและหลั งการตัดเต้ านม ภาวะไฟไหม้ น้าํ ร้ อนลวก
ภาวะภูมิค้ ุมกันบกพร่องและภาวะอื่นๆ
๑๑
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กบ ๔๖๒ กายภาพบําบัดในชุมชน
๒(๐-๘-๐)
PX 462 Physical Therapy in Community Health
ศึ ก ษาปั ญ หาสุ ข ภาพในชุ ม ชนต่ า งๆ ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างกายภาพบํา บั ด และการสื่ อ สาร
ทางสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกัน และการรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ
กบ ๓๗๑ คลินกิ กายภาพบําบัด ๑
๒(๐-๖-๐)
PX 371 Clinical Physical Therapy I
ศึ กษาเวชระเบี ยน ฝึ กทักษะการซักประวั ติ การสร้ า งสัมพั นธภาพกับผู้ ป่ วย ตรวจประเมิน
ทางกายภาพบํา บั ด เขี ย นรายงานและนํา เสนอข้ อ มู ล ของผู้ ป่ วยภาวะต่ า งๆ ภายใต้ ก ารควบคุ ม
ของคณาจารย์ สาขาวิชากายภาพบําบัด
กบ ๓๗๒ คลินกิ กายภาพบําบัด ๒
๒(๐-๘-๐)
PX 372 Clinical Physical Therapy II
ฝึ กทักษะทางกายภาพบําบั ด การสร้ างสัมพั นธภาพกับผู้ป่วย โดยเน้ นการศึกษาเวชระเบียน
และการซั กประวั ติ การตรวจประเมินทางกายภาพบําบั ดเป็ นหลั ก ระบุและวิเคราะห์ปัญหา วางแผน
การรั ก ษา รวมทั้ ง ให้ ก ารรั ก ษาเบื้ องต้ น เขี ย นรายงานและนํา เสนอข้ อ มู ล ของผู้ ป่ วยภาวะต่ า งๆ
ที่ไม่ซับซ้ อน ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก
กบ ๓๗๓ คลินกิ กายภาพบําบัด ๓
๒(๐-๘-๐)
PX 373 Clinical Physical Therapy III
พั ฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย โดยเน้ นการศึกษาเวชระเบียน
และการซั กประวั ติ การตรวจประเมิ นทางกายภาพบําบั ดเป็ นหลั ก ระบุ และวิ เคราะห์ ปั ญหา วางแผน
การรั กษา รวมทั้งให้ การรั กษาเบื้องต้ น เขียนรายงานและนําเสนอข้ อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆที่ซับซ้ อนขึ้น
ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก
กบ ๔๗๑ คลินกิ กายภาพบําบัด ๔
๓(๐-๑๒-๐)
PX 471 Clinical Physical Therapy IV
ฝึ กทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้ างสัมพั นธภาพกับผู้ป่วย การซักประวั ติ ตรวจประเมิน
ทางกายภาพบําบัด โดยเน้ นการระบุและวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรั กษาเป็ นหลัก เลือกวิธีรักษา
และปฏิบัติได้ ถูกต้ อง เรี ยนรู้ทักษะพื้ นฐานในการให้ คาํ ปรึ กษา เขียนรายงานและนําเสนอข้ อมู ลของ
ผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่ซับซ้ อนขึ้น ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก

๑๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มคอ. ๒

กบ ๔๗๒ คลินกิ กายภาพบําบัด ๕
๓(๐-๑๒-๐)
PX 472 Clinical Physical Therapy V
พัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมิน
ทางกายภาพบําบัด โดยเน้ นการระบุและวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรั กษาเป็ นหลัก เลือกวิธีรักษา
และปฏิบัติได้ ถูก ต้ อง เรี ยนรู้ ทักษะพื้ นฐานในการให้ คาํ ปรึ กษาและทักษะในการส่งเสริ มสุขภาพ เขียน
รายงานและนํ า เสนอข้ อมู ล ของผู้ ป่ วยภาวะต่ า งๆ ที่ ซั บ ซ้ อนขึ้ น ภายใต้ การควบคุ ม ของนั ก
กายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก
กบ ๔๗๓ คลินกิ กายภาพบําบัด ๖
๒(๐-๘-๐)
PX 473 Clinical Physical Therapy VI
พัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมิน
ทางกายภาพบํ า บั ด ระบุ และวิ เ คราะห์ ปั ญหา การวางแผนการรั กษา โดยเน้ นวิ ธี การรั กษาผู้ ป่ วย
ที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้ทกั ษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ คาํ ปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย
เขี ย นรายงานและนํ า เสนอข้ อมู ล ของผู้ ป่ วยภาวะต่ า งๆ ที่ ซั บ ซ้ อนภายใต้ การควบคุ ม ของ
นักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก
กบ ๔๗๔ คลินกิ กายภาพบําบัด ๗
๒(๐-๘-๐)
PX 474 Clinical Physical Therapy VII
เพิ่มพูนทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมิน
ทางกายภาพบํ า บั ด ระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ปั ญหา การวางแผนการรั กษา โดยเน้ นวิ ธี ก ารรั กษาผู้ ป่ วย
ที่มีประสิทธิภาพ และเป็ นองค์รวม และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการให้ คาํ ปรึกษาที่เหมาะสมกับ
บริ บทของผู้ ป่ วย การเขี ย นรายงานและนํ า เสนอข้ อ มู ล ของผู้ ป่ วยภาวะต่ า งๆ ที่ ซั บ ซ้ อน เรี ย นรู้
ระบบการทํางานและบทบาทงานกายภาพบําบัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การควบคุมของ
นักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก
กบ ๔๗๕ คลินกิ กายภาพบําบัด ๘
๒(๐-๘-๐)
PX 475 Clinical Physical Therapy VIII
เพิ่มพูนทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้ างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมิน
ทางกายภาพบํ า บั ด ระบุ และวิ เ คราะห์ ปั ญหา การวางแผนการรั กษา โดยเน้ นวิ ธี การรั กษาผู้ ป่ วย
ที่มีประสิทธิภาพ และเป็ นองค์รวม และทักษะในการส่งเสริ มสุขภาพ ทักษะการให้ คาํ ปรึกษาที่เหมาะสมกับ
บริ บทของผู้ป่วย การเขียนรายงานและนําเสนอข้ อมูลของผู้ ป่วยภาวะต่างๆ ที่ซับซ้ อน เรี ยนรู้ บทบาท
งานกายภาพบํา บั ด กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ต้อ งปฏิบั ติ งานร่ ว มกั น โดยใช้ ค วามมี มนุ ษ ยสัม พั น ธ์แ ละ
ปฏิบัติต่อกันด้ วยความเอื้ออาทร ภายใต้ การควบคุมของนักกายภาพบําบัดผู้สอนทางคลินิก
หมายเหตุ รายวิ ชาคลิ นิกกายภาพบําบัด ๒ – ๘ เป็ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ เพื่ อเพิ่ มทักษะ
ในการปฏิบัติทางวิชาชีพโดยเป็ นการฝึ กทักษะในกลุ่มผู้รับบริการที่มีความหลากหลายในด้ าน
ของวิถีชีวิตและระบบสุขภาพท้ องถิ่นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน
๑๓
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

มคอ. ๒

กบ ๓๘๑ จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพกายภาพบําบัด
๑(๑-๐-๒)
PX 381 Physical Therapy Professional Ethics
ศึกษาจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ
กบ ๔๘๑ การวิจยั ทางกายภาพบําบัด
๓(๑-๔-๔)
PX 481 Research in Physical Therapy
ศึกษาระเบี ยบวิ ธีวิจัยแบบต่ างๆ ชีวสถิติเบื้องต้ น วางแผนการวิจัย วิ เคราะห์ ข้ อมูลวิจารณ์
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้ องทางกายภาพบําบัด นําเสนอโครงร่ าง ปฏิบัติการวิจัยภายใต้ การควบคุมดูแลของ
อาจารย์และนําเสนองานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
กบ ๔๘๒ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการ
๒(๑-๒-๓)
PX 482 Public Health and Administration
ศึกษาระบบสาธารณสุขในประเทศไทย หลักการบริหารจัดการสําหรับงานสถานพยาบาล
ทางด้ านกายภาพบําบัดและการประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

๑๔
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๕

