


มคอ. ๒ 

รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) 

 

๑. รหสัและชื่อหลกัสูตร  

ชื่อภาษาไทย   หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

ชื่อภาษาองักฤษ   Bachelor of Science Program in Physical Therapy  
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม    วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

Bachelor of Science (Physical Therapy) 

ชื่อย่อ    วท.บ. (กายภาพบาํบัด) 

B.Sc. (Physical Therapy) 
 

๓. จํานวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  

จาํนวน ๑๔๒ หน่วยกติ 
 

๔. รูปแบบของหลกัสูตร  หลักสตูรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

๕. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร  

 เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบัด พ.ศ.๒๕๕๕ 

โดยจะเ ร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในภาคการศึกษาที่  ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ภาคเรียนที่  ๒                         

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

๖. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา  

๖.๑ นักกายภาพบาํบัด ในสถานบริการสขุภาพทุกระดับ 

๖.๒ นักกายภาพบาํบัดประจาํสถานศึกษา 

๖.๓ นักกายภาพบาํบัดหรือที่ปรึกษาทางด้านสขุภาพประจาํสถานประกอบการอื่นๆ 

๖.๔ นักกายภาพบาํบัดอสิระ 

๖.๕ อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสายงานทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

๑ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๘ 
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๗. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจําหลกัสูตร  

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.๒๕๕๘ 
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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 หมวดวิชา             

ที่สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธกิาร คือ 

๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    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 กลุ่มสร้างเสริมทกัษะทางภาษา 

เพ่ือวิชาชีพกายภาพบาํบัด     ๖ หน่วยกติ 

๒.๒ วิชาชีพกายภาพบาํบดั    ๖๘ หน่วยกิต 

๒.๒.๑ กลุ่มการรักษาด้วยไฟฟ้าและการเคล่ือนไหว    ๑๕ หน่วยกติ 

๒.๒.๒ กลุ่มกายภาพบาํบัดทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก   ๑๐   หน่วยกติ 

๒.๒.๓ กลุ่มกายภาพบาํบัดทางระบบประสาท    ๙   หน่วยกติ 

๒.๒.๔ กลุ่มกายภาพบาํบัดทางระบบหัวใจและปอด     ๖  หน่วยกติ 

๒.๒.๕ กลุ่มกายภาพบาํบัดทางระบบอื่นๆ   

และกายภาพบาํบัดในชุมชน    ๔ หน่วยกติ 

๒.๒.๖ กลุ่มการปฏบัิติงานทางคลินิกกายภาพบาํบัด    ๑๘ หน่วยกติ 

๒.๒.๗ กลุ่มการบริหารจรรยาบรรณและ   

การวิจัยทางกายภาพบาํบัด     ๖ หน่วยกติ  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖ หน่วยกิต 

๓ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๘ 
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คําอธิบายรายวิชา 

๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ๓๐ หน่วยกิต 

    มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                                                                  3(3-0-6) 

    SWU 111 Thai for Communication 

     ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสงัเคราะห์ความคิด และกล      

    วิธกีารใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุปความ ย่อความ    

    ขยายความ และพรรณนาความ 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1                                           3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ          

ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สื่ อ                    

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2                                           3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2 

ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาํแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ                

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1                                               3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication 1 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสาํหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็น

ภาษานานาชาติ ทั้งคาํศัพท ์สาํนวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสยีง ฝึกปฏบัิติการสนทนา

ในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2                                               3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication 2 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสาํหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่

เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏบัิติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน   

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                   1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness 

หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเรว็ ความอดทน 

และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการทาํงานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

 

๔ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๘ 
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มศว 135 ว่ายนํา้                                                                                       1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming 

เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นของการว่ายนํา้ การว่ายนํา้ท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกา

การแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนํา้เพ่ือสขุภาพ 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั                                                                     3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World 

ศึกษาความสาํคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทกัษะการสืบค้น การประเมินสื่อ

สารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว

ทางการป้องกัน การนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่า

ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                                                        3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาํคัญและแนวทางการ 

พัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่ อสาร การคิดวิเคราะห์              

การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                                     2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมต่อการดาํเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสาํคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง และการ

ดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                                         3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาํคัญของการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                                                                        3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาํคัญของ

การยึดหลักสันติวิธีในการดาํเนินชีวิต การมีจิตสาํนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหล่ือมลํา้ใน

สงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

๕ 
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มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                                                                 3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์               

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ

ผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

 

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาํเนินชีวิต                                                      2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปร

ทางสังคมที่ทาํให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจาก

ปรากฏการณ์ทางสงัคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรม   เอื้อสงัคมและ

การดาํเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 

               

๒. หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๖  หน่วยกิต 

คม ๑๐๐ เคมีทัว่ไป        ๓(๓-๐-๖)  

CH 100 General Chemistry  

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแขง็ ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส     

เคมีอนิทรีย์เบ้ืองต้น สารประกอบชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม 

 

คม ๑๐๑ เคมีพื้ นฐาน        ๓(๓-๐-๖) 

CH 101 Principles of Chemistry  

บุรพวิชา คม ๑๐๐ หรือโดยความเหน็ชอบของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

พันธะเคมี ตารางธาตุ และสมบัติของธาตุ สารประกอบของธาตุเรพพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชัน             

และสารประกอบโคออร์ดิเนชัน อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์-เคมี เคมีไฟฟ้า เคมีอุตสาหกรรม 

และเคมีนิวเคลียร์ 

 

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

PY 101 Introductory Physics I  

เวกเตอร์ แรง และการเคล่ือนที่ สนามโน้มถ่วง โมเมนตัม และพลังงาน การเคล่ือนที่แบบหมุน กลศาสตร์

ของระบบอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คล่ืนเสียง                  

ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ 

 

 

 

 

 

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

PY 102 Introductory Physics II  

ส น า ม ไ ฟ ฟ้ า  แ ล ะ อ ัน ต ร ก ิร ิย า ท า ง ไ ฟ ฟ้ า  ส น า ม แ ม่ เ ห ล ็ก  แ ล ะ อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ ข้ึนกับเวลา ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์แสง 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 

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

PX 101 Human Body System – Musculoskeletal System  

ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ การทาํงานของระบบกล้ามเน้ือ และกระดูกของมนุษย์ การผสมผสาน ความรู้

พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา รวมถึงการนาํเสนอข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในวิชาการตรวจ

ประเมินและการรักษาทางกายภาพบาํบัด 
 

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

PX 102 Human Body System – Cardiopulmonary System  

ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และความสมัพันธ์ของระบบหัวใจ หลอดเลือด และปอด การผสมผสานความรู้

พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธวิิทยา พยาธกิาํเนิด พยาธสิรีรวิทยา รวมถึงสามารถนาํเสนอ

ข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในวิชากายภาพบาํบัดทางระบบหัวใจและปอด 
 

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

PX 201 Human Body System – Basic Human Body System  

ศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างพ้ืนฐาน และหน้าที่การทํางานของระบบผิวหนัง  การย่อยอาหาร              

การขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ รวมถึงสามารถนําเสนอและผสมผสานความรู้พ้ืนฐานทาง               

กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธวิิทยาของระบบดังกล่าว 
 

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

PX 202 Human Body System – Nervous System  

ศึกษาโครงสร้าง ความสมัพันธ ์และหน้าที่ของระบบประสาทสมอง และไขสนัหลังระบบประสาทอตัโนมัติ 

ทางเดินประสาท และองค์ประกอบต่างๆ ของระบบประสาท การผสมผสานความรู้พ้ืนฐานทางประสาท

กายวิภาคศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์ ประสาทสรีรวิทยา ประสาทพยาธิวิทยารวมถึงการ

นาํเสนอข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในวิชากายภาพบาํบัดทางระบบประสาท 
 

กบ ๒๐๓ ชีวกลศาสตรแ์ละจลนศาสตร ์      ๓(๒-๒-๕) 

PX 203 Biomechanics and Kinesiology  

ศึกษาทฤษฎี หลักการทางกลศาสตร์ ที่มาประยุกต์กับร่างกายมนุษย์ ชีวกลศาสตร์ของข้อต่อต่างๆ                  

ในร่างกาย การศึกษาสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือ การวิเคราะห์การทาํงานของกล้ามเน้ือท่าทางการเดิน                

และการเคล่ือนไหวของร่างกายมนุษย์ 

๗ 
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กบ ๒๐๔ สรีรวิทยาการออกกําลงักาย      ๑(๑-๐-๒)  

PX 204 Physiology of Exercise  

ศึกษาและนาํเสนอข้อมูลทฤษฎีเกี่ยวกบักลไกและการเปล่ียนแปลงของร่างกาย ระหว่างและหลังการออก

กาํลังกาย ผลของการฝึกต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกาํลังกาย และหลักการ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 

กบ ๓๐๑ เภสชัวิทยาสําหรบักายภาพบาํบดั     ๒(๒-๐-๔)  

PX 301 Pharmacology for Physical Therapy  

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาสาํหรับการใช้ในคลินิก เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ข้อบ่งช้ีการ

ใช้ยา และปฏกิิริยาระหว่างยาที่ใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางกายภาพบาํบัดที่มีผลกระทบต่อการรักษา

ด้วยวิธีทางกายภาพบาํบัดในระบบกล้ามเน้ือและกระดูก ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด โดยเน้นถึง

ผลของยา ผลข้างเคียง และข้อควรระวังในการออกฤทธิ์ของยา 
 

กบ ๓๐๒ จิตวิทยาคลินกิสําหรบักายภาพบาํบดั     ๑(๑-๐-๒)  

PX 302 Clinical Psychology for Physical Therapy  

ศึกษาจิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรม สภาพจิตใจในภาวะปกติ และผิดปกติของคนพิการ ผู้ป่วยเดก็ ผู้ใหญ่ 

และผู้สงูอายุ รวมถึงการบริหารจัดการผู้ป่วย 
 

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

PX 311 English for Professional Purposes I  

พัฒนาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ คาํศัพทก์ารแพทย์ที่พบบ่อย อ่านจับใจความ สรุป วิเคราะห์เน้ือหา

สาํคัญจากหนังสอื บทความ กรณีศึกษาผู้ป่วย งานวิจัยทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด  และนาํเสนอได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 

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

PX 312 English for Professional Purposes II  

พัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และวิชาชีพกายภาพบาํบัด การซักประวัติ

ผู้ป่วย รวมถึงการสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ ขณะตรวจร่างกาย และรักษาผู้ป่วย 
 

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

PX 413 English for Professional Purposes III 

พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพกายภาพบาํบัด การเขียนงานทางวิชาการ 

บทคัดย่อ ประวัติส่วนตัว และจดหมายสมัครงาน รวมถึงการเขียนรายงานผู้ป่วย การกรอกแบบบันทกึที่

เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ 
 

กบ ๑๒๑ หตัถบาํบดั        ๑(๐-๓-๐)  

PX 121 Manual Therapy  

ฝึกปฏบัิติทักษะการรักษาด้วยมือตามหลักการและวิธีการทางหัตถบาํบัดที่เป็นสากล ภูมิปัญญาไทย และ

ต่างประเทศ การประยุกต์วิธีการหัตถบําบัดระหว่างการรักษาทางกายภาพบําบัดเบ้ืองต้นกับศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง ด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม  

๘ 
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กบ ๒๒๑ การจดัท่าและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย     ๑(๐-๓-๐) 

PX 221 Positioning, Transfer and Ambulation  

ฝึกปฏบัิติการจัดทา่ทางผู้ป่วย การฝึกผู้ป่วยเคล่ือนย้ายตัวเอง การใช้เก้าอี้ เขน็ และฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน

ในการเคล่ือนที่ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและนาํเสนอหลักการเหล่าน้ีไปใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในสภาวะ

ต่างๆ   
 

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

PX 222 Movement Therapy and Therapeutic Exercise I  

ศึกษาทฤษฎี และปฏบัิติเกี่ยวกับหลักการเคล่ือนไหวร่างกาย การออกกาํลังกายด้วยอุปกรณ์และเทคนิค

ต่างๆ การเพ่ิมประสทิธภิาพการเคล่ือนไหว กาํลังกล้ามเน้ือ ความยืดหยุ่น และความทนทานในการรักษา 

ป้องกนั และส่งเสริมสขุภาพ ด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 
 

กบ ๒๒๓ การรกัษาดว้ยไฟฟ้าความถีตํ่า่และปานกลาง    ๓(๑-๔-๔)  

PX 223 Low and Medium Frequency Electrotherapy  

ศึกษาคุณลักษณะ และตัวแปรต่างๆ ของกระแสไฟฟ้าความถี่ตํ่ า และความถี่ปานกลาง การใช้

เค ร่ืองกระ ตุ้นไฟฟ้า  ห ลักการกระ ตุ้น  ผลทางส รี ร วิทยาของกระแสไฟฟ้า  ไฟฟ้า วิ นิ จ ฉัย                          

และการใช้สญัญาณไฟฟ้ากล้ามเน้ือแบบป้อนกลับ รวมถึงการประยุกต์ใช้ทางกายภาพบาํบัด 
 

กบ ๒๒๔ การรกัษาดว้ยคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าและคลืน่เหนอืเสียง   ๒(๑-๓-๒)  

PX 224 Electromagnetic and Ultrasonic Therapy  

ศึกษาหลักการกาํเนิด คุณสมบัติ และผลทางสรีรวิทยาต่อร่างกายของคล่ืนไฟฟ้าความถี่สูง คล่ืนเหนือ

เสยีงและเลเซอร์ที่ใช้ทางกายภาพบาํบัด วิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบาํบัด 
 

กบ ๓๒๑ การรกัษาดว้ยการดดัดึง      ๒(๐-๖-๐)  

PX 321 Mobilization and Manipulation Therapy  

บุรพวิชา กบ ๑๐๑ ระบบร่างกายมนุษย์ – ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

ปฏิบัติการตรวจ ประเมิน และการรักษาด้วยวิธีการดัดดึงข้อต่อต่างๆ ของร่างกายรวมถึงแนวทางการ

ประยุกต์วิธีการดัดดึงข้อต่อในภาวะที่ มีการจํากัดการเคล่ือนไหวของข้อต่อ ด้วยความรับผิดชอบ               

และเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

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

PX 322 Movement Therapy and Therapeutic Exercise II  

ศึกษาทฤษฎี ปฏิบัติ นาํเสนอ วิเคราะห์ และการประยุกต์วิธีการออกกาํลังกายเพ่ือการรักษา ป้องกัน 

ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพในภาวะต่างๆ ฝึกการออกกาํลังกายเพ่ือกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเน้ือ 

เพ่ิมความม่ันคงของข้อต่อ และธาราบาํบัด ด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม  

 

 

 

 

๙ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๘ 



มคอ. ๒ 

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

PX 421 Movement Therapy and Therapeutic Exercise III  

ปฎิบัติทักษะกายภาพบาํบัดทางด้านการกีฬาเบ้ืองต้น การออกกาํลังกายรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย การ

ออกกาํลังกายเป็นทมี นาํเสนอการประยุกต์ใช้การออกกาํลังกายในทางกายภาพบาํบัดอย่างมีปฏสิมัพันธ์

และสร้างสรรค์ การออกกาํลังกายเพ่ือการผ่อนคลาย เพ่ิมการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลาย และ

การส่งเสริมสขุภาพ 
 

กบ ๑๓๑ การรกัษาดว้ยความรอ้นและความเย็น    ๒(๑-๒-๓)  

PX 131 Therapeutic Heat and Cold  

ศึกษาผลการตอบสนองทางสรีรวิทยาของร่างกายต่อความร้อน และความเยน็ ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ข้อควร

ระวังในการให้การรักษาด้วยความร้อนและความเยน็ คุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ให้ความ

ร้อนชนิดต้ืน อุปกรณ์ให้ความเย็น และการประยุกต์ใช้ในการรักษาทางกายภาพบําบัดเบ้ืองต้นด้วย

คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม 
 

กบ ๒๓๑ หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะ    ๓(๑-๔-๔) 

ทางระบบกลา้มเนื้ อและกระดูก  

PX 231 Physical Therapy Assessment in Orthopedic Conditions  

บุรพวิชา กบ ๑๐๑ ระบบร่างกายมนุษย์–ระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการประเมินผู้ป่วยก่อนและหลังทาํการรักษาทางกายภาพบาํบัด ศึกษาการตรวจ

ร่างกายในภาวะทางระบบกระดูก และกล้ามเน้ือ ตลอดจนประเมิน วิเคราะห์ แปลผล และนาํเสนอผล

การตรวจร่างกายได้อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  

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

PX 331 Physical Therapy in Musculoskeletal Conditions  

บุรพวิชา กบ ๒๓๑ หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูก 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกบักลไกการเกดิพยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ การคิด 

วิเคราะห์ และการตัดสินใจทางคลินิก การตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด วางแผนการรักษา 

รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และฟ้ืนฟูทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบกล้ามเน้ือ และกระดูก 

รวมถึงนาํเสนอข้อมูลได้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

กบ ๓๓๒ การยศาสตรแ์ละการประยุกตใ์ชท้างกายภาพบาํบดั   ๑(๑-๐-๒)  

PX 332 Ergonomics and Physical Therapy Application  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคน งาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบาทนักกายภาพบาํบัดในการป้องกัน

หรือลดการบาดเจบ็ และการเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงาน 

 

 

 

 

 

๑๐ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๘ 



มคอ. ๒ 

กบ ๒๔๑ หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบประสาท  ๒(๑-๓-๒)  

PX 241 Physical Therapy Assessment in Neurological Conditions  

บุรพวิชา กบ ๒๐๒ ระบบร่างกายมนุษย์ – ระบบประสาท 

ศึกษาหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในภาวะทางระบบประสาท ฝึกการตรวจประเมิน           

การแปลผลการตรวจ สรุป และวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถนาํเสนอปัญหาทางกายภาพบาํบัดในภาวะ

ทางระบบประสาทได้อย่างเหมาะสม 
 

กบ ๓๔๑ กายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบประสาท    ๔(๒-๖-๔)  

PX 341 Physical Therapy in Neurological Conditions 

บุรพวิชา กบ ๒๔๑ หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบระบบประสาท 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ ฝึกการ

ตรวจประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการรักษา รักษา ส่งเสริมสขุภาพ ป้องกัน และฟ้ืนฟูทางกายภาพบาํบัด

ในภาวะทางระบบประสาท และนาํเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

กบ ๓๔๒ กายภาพบาํบดัในผูป่้วยเด็ก      ๓(๒-๓-๔) 

PX 342 Physical Therapy in Pediatrics  

บุรพวิชา กบ ๒๔๑ หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบระบบประสาท 

ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเดก็ กลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการ และอาการ

แสดง การรักษาทางการแพทย์ และการรักษาทางกายภาพบาํบัดของโรค และภาวะผิดปกติที่พบบ่อย                

ในผู้ป่วยเดก็ ฝึกการตรวจประเมิน วิเคราะห์ นาํเสนอข้อมูล วางแผนการรักษา การรักษา ส่งเสริมสขุภาพ 

ป้องกนัและการฟ้ืนฟูด้วยวิธทีางกายภาพบาํบัดในผู้ป่วยเดก็ภาวะต่าง ๆ  
 

กบ ๒๕๑ หลกัการประเมินทางกายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและปอด ๒(๑-๓-๒)  

PX 251 Physical Therapy Assessment in Cardiopulmonary Conditions  

ศึกษาหลักการตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจ และปอด การแปลผล รวมทั้ง

ศึกษาผลของการตรวจทางห้องปฏบัิติการพิเศษ และฝึกการตรวจประเมิน สรุป และวิเคราะห์ปัญหาทาง

กายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจ และปอด ได้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

กบ ๓๕๑ กายภาพบาํบดัในภาวะทางระบบหวัใจและปอด   ๔(๒-๖-๔)  

PX 351 Physical Therapy in Cardiopulmonary Conditions  

บุรพวิชา กบ ๒๕๑ หลักการประเมินทางกายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด 

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเกิดพยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง การรักษาทางการแพทย์ ฝึกการ

ตรวจประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการรักษา นาํเสนอข้อมูล รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั และฟ้ืนฟูทาง

กายภาพบาํบัดในภาวะทางระบบหัวใจ และปอด ได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

 

 

๑๑ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๘ 



มคอ. ๒ 

กบ ๔๖๑ กายภาพบาํบดัในภาวะเฉพาะ      ๒(๑-๓-๒)  

PX 461 Physical Therapy in Special Conditions  

ศึกษาทฤษฎี และปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล ฟ้ืนฟู ป้องกัน และส่งเสริม

สขุภาพ ทางกายภาพบาํบัดในภาวะต้ังครรภ์ และการคลอด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช ภาวะทางเมตาบอลิก 

มะเรง็ ภาวะก่อน และหลังการตัดเต้านม ภาวะไฟไหม้นํา้ร้อนลวก ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคตับ ไต

วายเร้ือรัง โรคเลือด การปลูกถ่ายไขกระดูก โรคทางผิวหนัง โรคทางจักษุ รวมถึงพิษภัยจากบุหร่ี และ

บทบาทนักกายภาพบาํบัดกบัการเลิกบุหร่ี ได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

กบ ๔๖๒ กายภาพบาํบดัในชุมชน      ๒(๐-๖-๐)  

PX 462 Physical Therapy in Community  

ศึกษาปัญหาสขุภาพในชุมชนต่างๆ ประยุกต์ความรู้ทางกายภาพบาํบัด การปฏบัิติงานเป็นทมี การสื่อสาร

ทางสุขภาพโดยการสาํรวจปัญหา และการสร้างสื่อความรู้ในการส่งเสริม การป้องกัน และการรักษา

สขุภาพของประชาชนในชุมชนต่างๆ 
 

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

PX 371 Clinical Physical Therapy I  

ศึกษาเวชระเบียน ฝึกทักษะการซักประวัติ การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ตรวจประเมินทาง

กายภาพบําบัด เขียนรายงาน และนําเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบได้                 

อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

กบ ๓๗๒ คลินกิกายภาพบาํบดั ๒      ๔(๐-๑๖-๐) 

PX 372 Clinical Physical Therapy II  

ฝึกทักษะทางกายภาพบาํบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย โดยเน้นการศึกษาเวชระเบียน และการซัก

ประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบาํบัดเป็นหลัก ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษา รวมทั้ง

ให้การรักษาเบ้ืองต้น เขียนรายงานและนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบได้อย่าง

เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

กบ ๔๗๑ คลินกิกายภาพบาํบดั ๓      ๔(๐-๑๖-๐)  

PX 471 Clinical Physical Therapy III  

ฝึกทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย  การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง

กายภาพบําบัด โดยเน้นการระบุ และวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาเป็นหลัก เลือกวิธีรักษาและ

ปฏบัิติด้วยความรับผิดชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ทกัษะพ้ืนฐานในการให้คาํปรึกษา 

เขียนรายงาน และนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๘ 



มคอ. ๒ 

กบ ๔๗๒ คลินกิกายภาพบาํบดั ๔      ๔(๐-๑๖-๐) 

PX 472 Clinical Physical Therapy IV  

ฝึกพัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง

กายภาพบําบัด โดยเน้นการระบุ และวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาเป็นหลัก เลือกวิธีรักษาและ

ปฏบัิติด้วยความรับผิดชอบและเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เรียนรู้ทกัษะพ้ืนฐานในการให้คาํปรึกษา 

และทกัษะในการส่งเสริมสุขภาพ  เขียนรายงาน และนาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล

และหลักฐานเชิงประจักษ์  
 

กบ ๔๗๓ คลินกิกายภาพบาํบดั ๕      ๒(๐-๘-๐) 

PX 473 Clinical Physical Therapy V  

ฝึกพัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง

กายภาพบาํบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ 

เรียนรู้ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ทกัษะการให้คาํปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยเขียนรายงาน และ

นาํเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

กบ ๔๗๔ คลินกิกายภาพบาํบดั ๖      ๒(๐-๘-๐) 

PX 474 Clinical Physical Therapy VI  

ฝึกพัฒนาทักษะทางกายภาพบําบัด การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจประเมินทาง

กายภาพบาํบัด ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา โดยเน้นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ 

และเป็นองค์รวม  และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ  ทักษะการให้คาํปรึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย               

การเขียนรายงาน และนําเสนอข้อมูลของผู้ป่วยภาวะต่างๆ เรียนรู้ระบบการทาํงาน และบทบาทงาน

กายภาพบาํบัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
 

หมายเหตุ รายวิชาคลินิกกายภาพบําบัด ๒ – ๖ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะ                

ในการปฏิบัติทางวิชาชีพโดยเป็นการฝึกทักษะในกลุ่มผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย ในด้าน

ของวิถีชีวิต และระบบสขุภาพท้องถิ่นที่มีบริบทที่แตกต่างกนั 
 

กบ ๓๘๑ จรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบดั และกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  ๑(๑-๐-๒)  

PX 381 Physical Therapy Professional Ethics and other Related Laws 

ศึกษาจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด              

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ  
 

กบ ๔๘๑ การวิจยัทางกายภาพบาํบดั      ๓(๑-๔-๔)  

PX 481 Research in Physical Therapy  

ศึกษาระเบียบวิธวิีจัยแบบต่างๆ ชีวสถิติเบ้ืองต้น ริเร่ิมแก้ปัญหา วางแผนการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางกายภาพบําบัด นําเสนอโครงร่าง ปฏิบัติการวิจัย ทาํงานเป็นทีมด้วยความ

รับผิดชอบ โดยได้รับการส่งเสริม และการควบคุมดูแลของอาจารย์ และนาํเสนองานวิจัยในรูปแบบต่างๆ

ได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  

๑๓ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๘ 



มคอ. ๒ 

 

กบ ๔๘๒ การสาธารณสุขและการบริหารจดัการ     ๒(๑-๒-๓)  

PX 482 Public Health and Administration  

ศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบสาธารณสขุในประเทศไทย ระบาดวิทยาเบ้ืองต้น เศรษฐศาสตร์สขุภาพ

เบ้ืองต้น หลักการบริหารจัดการทั่วไป การปฏบัิติงานเป็นทีมและการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนการบริหาร

จัดการโครงการ และการประกอบกจิการคลินิกกายภาพบาํบัด 

๑๔ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๘ 
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