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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

-2สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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-3สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.3 รายวิชา
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจํา
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

หนา
14
14
17

72
78

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูรายวิชา (Curriculum Mapping)

81

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

106

-4สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

หนา
108

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร 1
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

109

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

120

ภาคผนวก
121
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี, ตารางกลุมรายวิชาที่เปนจุดเดนของหลักสูตรตามเนื้อหารายวิชา
ที่สงเสริม/พัฒนาบัณฑิตใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร,
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่สอดคลองกับ
รายวิชาใน มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556
2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 พรอมสาระการปรับปรุง
3. ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิม พ.ศ. 2554 กับแผนการศึกษาปรับปรุง พ.ศ. 2559
4. คําสั่งแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5. รายงานการประชุม/ผลวิพากษหลักสูตร
6. ขอบังคับ การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
7. ขอบังคับการศึกษาป.ตรี 2549 (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 - 2549
8. ขอบังคับการศึกษาป.ตรี 2549 (แกไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 - 2551
9. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556
10. ผลประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาเขต/ภาควิชา/คณะ

วิทยาเขตพิษณุโลก/คณะสหเวชศาสตร /ภาควิชากายภาพบําบัด
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Program in Physical Therapy

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
Bachelor of Science (Physical Therapy)

ชื่อยอ

วท.บ. (กายภาพบําบัด)
B.S. (Physical Therapy)

3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
146 หนวยกิต

-65. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา รับนิสิตไทยหรือนิสิตตางชาติที่ผานเกณฑการทดสอบความสามารถในการใช
ภาษาไทยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. 2554 เปดสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่
4 สิงหาคม พ.ศ. 2558
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 210 (8/2558) เมื่อวันที่
30 สิงหาคม พ.ศ. 2558
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2561 (หลังจากเปดสอนเปนเวลา 2 ป)
8. อาชีพสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
เปนนักกายภาพบําบัดในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) เปนผูประกอบการ
คลินิกกายภาพบําบัด รวมถึงประกอบวิชาชีพอิสระดานกายภาพบําบัด นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท เอก สาขากายภาพบําบัดหรือสาขาที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ

-79. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

1.

นายไชยยงค

จรเกตุ

อาจารย

2.

นางสาวกนกพร

อุณเอกลาภ

อาจารย

3.

นางสาวจุฑาลักษณ

กองสุข

อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา

สาขา

สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด

มหิดล
มหิดล
มหิดล

ไทย
ไทย
ไทย

2554
2547
2545

กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด

มหิดล
มหิดล
มหิดล
ธรรมศาสตร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2542
2538
2550
2546

-810. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการกายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตรและ
อาคารอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ฝกปฏิบัติการกายภาพบําบัดในสถานการณจริงที่สถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) รวมถึงแหลงฝกในชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยหรือพื้นที่
ใกลเคียงกับพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในช ว งระยะเวลาของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห งชาติ ฉบับ ที่ 11 พ.ศ.
2555-2559 ไดประเมินสถานการณของประเทศ ที่จะเขาสูสังคมผูสูงอายุ และจากสถานการณของ
การเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในปจจุบัน ทั้งในดานการรับประทานอาหารและ
ลักษณะกิจวัตรในชีวิตประจําวัน ที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเผชิญปญหาทางดานสุขภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง ปญหาการบาดเจ็บซ้ําซากจากการทํางาน และปญหาสุขภาพของ
ผูสูงอายุ ซึ่งจะมีผลทําใหเพิ่มภาระคาใชจายของรัฐในการดูแลปญหาสุขภาพของประชาชน ถึงแมวา
สถานการณ ทางเศรษฐกิ จ จะมี การพั ฒ นาไปในทิ ศทางที่ดี ขึ้น แตก็จ ะยังมีปญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า
ระหวางประชากรที่มีรายไดตางกัน อันจะเปนผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในการเขาถึงการ
บริการดานสุขภาพ
การปองกันและแกไขปญหาสุขภาพประชาชน นอกจากการรักษาอาการเจ็บปวย
แลว ยังจําเปนที่จะตองใชกลยุทธในการสงเสริมและปองกันโรคและอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะ
ชวยลดภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลของรัฐในระยะยาวได ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะต องเร งจั ดการศึ กษาที่ มีการพั ฒ นาและผลิตบุ คลากร องค ความรู และเทคโนโลยีทางดานการ
สงเสริมสุขภาพและการปองกันภาวะผิดปกติของประชาชน ดวยการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเขามามีบทบาทและหนาที่ในการดูแลปญหาสุขภาพของประชาชนได
รวมถึงการพั ฒนาองค ความรู และเทคโนโลยี พัฒนางานวิจัยดานสุ ขภาพ โดยผสานกับภูมิป ญ ญา
ทองถิ่น โดยเนนการเขาถึงประชาชนและการใหบริการที่ใหผูรับบริการสามารถพึ่งพาตนเองได
ดังนั้นการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดของ คณะสหเวช
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมุงพัฒนาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทางดานกายภาพบําบัด
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ สามารถคนควาวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
เนนการสงเสริมสุขภาพ และปองกันภาวะผิดปกติของประชาชน เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี เกิดเปน
แนวคิดการดูแลสุขภาพตนเอง พึ่งพากําลังของตนเอง สงเสริมสุขภาพแบบองครวม โดยผสานกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถลดคาใชจายในการรักษา มีแนวโนมลดความพิการของประชากร
ปองกันความเจ็บปวยที่อาจจะเกิดขึ้นไดในประชาชน ซึ่งจะสงผลใหประหยัดคาใชจายของรัฐในการ
รักษาพยาบาลและลดภาระของผูพิการที่มีตอสังคมและประเทศ

-911.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางดานสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการเติบโต
ขึ้นอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่
21 จะมุงเนนพัฒนาทักษะในการเรียนรูมากกวาทักษะในการทองจํา การจัดการเรียนการสอนจึงควรมี
วิธีการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนรูเพียงแตในหองเรียน เปนการมุงเนนพัฒนา
ทักษะการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความรูไดดวยตนเอง และปลูกฝงใหเปนผูเรียนที่มุง
พัฒนาตนเองโดยการเรียนรูไดตลอดชีวิต นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2558 จะเกิดการเปดเสรีของประชาคม
อาเซียน ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดานในภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีผลกระทบตอประชา
ชนในประเทศไทย ที่จะตองปรับตัวและเรียนรูเพื่อใหพรอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ และมี
ศักยภาพสูงโดยเฉพาะดานวิชาชีพเฉพาะสาขา เพื่อเตรียมพรอมเขาสูการแขงขันทางดานอาชีพสาขา
ตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิ ช ากายภาพบํ า บั ด คณะสหเวชศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรเล็ ง เห็ น
ความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด มีความ
ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยพัฒนาใน
ดานเนื้อหาความรูทางวิชาการทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและวิธีการการจัดการเรียนการสอนที่
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหบัณฑิตมีความพรอมในการประกอบอาชีพในสภาวะการณที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั งคมและวั ฒ นธรรมที่จ ะเกิด ขึ้น ในอนาคต รวมทั้งเปน ไปตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. 2556
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดของคณะสหเวช
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากจะจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับปจจัยตางๆ ดังกลาวขางตนแลว
การจัดการเรียนการสอนจะมีสวนรวมกับสังคมและชุมชนทองถิ่น จากแนวโนมของรัฐที่ตองการเนน
การแพทยเชิงรุกเพื่อการปลูกฝงการดูแลสงเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนในระยะยาวดวยการ
พึ่งพาตนเอง และเพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐในการรักษาพยาบาล หลักสูตรจึงมุงสอนใหบัณฑิต
เนนการทํางานตั้งแตการสงเสริมสุขภาพรวมกับการบําบัดรักษา จนกระทั่งการบําบัดฟนฟูรางกายให
กลับมามีประสิทธิภาพการทํางาน ถือเปนการแพทยเชิงรุกที่เนนการพึ่งพาตนเองและอยูบนวิถีความ
พอเพียง การสงเสริมสุขภาพทางกายภาพบําบัด ซึ่งจะชวยประหยัดคาใชจาย อีกทั้งหลักสูตรเนนให
บัณฑิตปรับตัวเขาหาชุมชนทองถิ่นผานการเรียนกายภาพบําบัดชุมชน นอมรับภูมิปญญาทองถิ่น มา
ปรับใชใหมีประสิทธิภาพตอผูปวยในทุกแขนงงาน
นอกจากนี้ ในการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาควิชากายภาพบําบัดจึงได
จัดใหมีการประเมินหลักสูตร โดยนิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา บัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิและผูใชบัณฑิต

-10เปนประจําทุกป นอกจากนี้ภาควิชากายภาพบําบัดยังจัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยและ
การประเมินอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ ประสิทธิภาพการเรียนรูและการวัดและประเมินผล สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู และหรือการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
โดยนิสิต ทําใหภาควิชาไดขอมูลอันเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 4 ดาน อันไดแก ดานการผลิตบัณฑิต
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตอบสนองตอการ
พัฒนาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทางดานกายภาพบําบัดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ
คนควาวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ และปองกัน
ภาวะผิดปกติของประชาชนในสังคมเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจัดใหมีการเรียนการสอนในทุกป
การศึกษา และสงเสริมนิสิตใหทํากิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชนรวมกับอาจารย โดยไม
ละทิ้งการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และคํานึงถึงสถานการณปญหาสุขภาพที่เฉพาะของทองถิ่น
และประเทศ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มีจํานวน 9 รายวิชา ไดแก
(1) ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายวิชา คือ
252182

แคลคูลัส 1

3(3-0-6)

Calculus I
255111

ชีวสถิติ

3(3-0-6)

Biostatistics
(2) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
256101

หลักเคมี

4(3-3-7)

Principles of Chemistry
(3) ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ
261103

ฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics

4(3-3-7)

-11(4) ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 3 รายวิชา คือ
401202

กายวิภาคศาสตร 1

3(2-3-5)

Anatomy I
401203

กายวิภาคศาสตร 2

3(2-3-5)

Anatomy II
413209

ประสาทกายวิภาคศาสตร

4(3-3-7)

Human Neuroanatomy
(5) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 1 รายวิชา คือ
411222

ชีวเคมีพื้นฐาน

3(2-3-5)

Basic Biochemistry
(6) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 1 รายวิชา คือ
413200

สรีรวิทยาพื้นฐาน

3(2-3-5)

Basic Physiology
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร
มีจํานวน 1 รายวิชา ไดแก
654121 สปาและฟตเนสทางการแพทย
3(3-0-6)
Medical Spa and Fitness
13.3 การบริหารจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด เปนหลักสูตรที่จําเปนตองใช
พื้นฐานความรูทางดานตางๆ ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 9 รายวิชา
ขางตน ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยมอบใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ประสานกับคณะ/
ภาควิชาที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดเนื้อหาสาระและผลการเรียนรูของรายวิชาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของหลักสูตร รวมทั้งใหคณาจารยในภาควิชากายภาพบําบัด เขารวมโครงการการจั ดการความรู
(Knowledge Management; KM) ที่ ภ าควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร ภาควิ ช าชี ว เคมี และภาควิ ช า
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทยจัดขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อรวมกันคนหาปญหาที่
เกิดขึ้นและเสนอแนวทางแกไข อันจะเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลรายวิชาของภาควิชากายวิภาคศาสตร ภาควิชาชีวเคมี และภาควิชาสรีรวิทยา ตอไป

-12หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดของมหาวิทยาลัย นเรศวร มุง
พัฒนาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทางดานกายภาพบําบัดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ
คนควาวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ และปองกัน
ภาวะผิดปกติของประชาชนในสังคมเพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดี
1.2 วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
1.2.1 มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพที่สอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
สามารถคิดวิเคราะห แกไขปญหาอยางเปนระบบ
1.2.2 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด
1.2.3 สามารถเปนผูนํา ผูตาม หรือผูประสานงานไดเหมาะสมตามสถานการณ
1.2.4 สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา คนควา ใชกระบวนการวิจัย
และเรียนรูจากแหลงขอมูลตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย

-132. แผนพัฒนาปรับปรุง
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยา
ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
กายภาพบํ า บั ด ให ส อดคล อ ง
กั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า วิ ช า
กายภาพบําบัด พ.ศ.2556
2. พัฒนาหลักสูตรใหสามารถ
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู
ความสามารถทางทั ก ษะการ
ฝกปฏิบัติทางวิชาชีพไดดียิ่งขึ้น

มีการพัฒนาหลักสูตร โดยการ
มี ส ว น ร ว ม จ า ก ค ณ า จ า รย
ประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ
ภ า ย น อ ก ผู แ ท น ส ภ า
กายภาพบําบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
ส า ข า วิ ช า ก า ย ภ า พ บํ า บั ด
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2559
ได รั บ การรั บ รองจากสภา
กายภาพบําบัด

3. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให มี ก าร
เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ เ น น ก า ร
ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก า ร
ป อ งกั น ภ าว ะผิ ด ปกติ ข อ ง
รางกาย
4. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให มี ก าร
เรียนการสอนที่ พัฒ นาบั ณ ฑิ ต
ให มี ค วามรู ท างด า นการวิ จั ย
เพิ่มมากขึ้น
5. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให มี ก าร
เรียนการสอนที่ พัฒ นาบั ณ ฑิ ต
ให มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห
และแก ไ ขป ญ หาอย า งเป น
ระบบ
6. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให มี ก าร
เรียนการสอนที่ พัฒ นาบั ณ ฑิ ต
ให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

จั ดใหมีร ายวิช าฝกปฏิบั ติ ง าน มี ร ายวิ ช าฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทาง
ท า ง ก า ย ภ า พ บํ า บั ด อ ย า ง กายภาพบํ า บั ด เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ตอเนื่องในชวงชั้นปที่ 3 และ 4 ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม ( ห ลั ก สู ต ร
ป รั บ ป รุ ง พ . ศ . 2554) จ า ก
จํ า นว น 3 รายวิ ช าเป น 4
รายวิชา
จั ด ให มี ร ายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หา มี ร ายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ การส ง เสริ ม สุ ข ภาพและการ
และการปองกันภาวะผิ ด ปกติ ป อ งกั น ภ าว ะผิ ด ปกติ ข อ ง
ของร า งกายในทุ ก ชั้ น ป อ ย า ง ร า ง ก า ย ใ น ทุ ก ชั้ น ป ต า ม
ตอเนื่อง
แผนการศึกษาของหลักสูตร
จั ด ให มี ร ายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ มี ร ายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ พิ่ ม มากขึ้ น ปริญญาตรี 2 รายวิชา ในภาค
การศึกษาปลาย ชั้นปที่ 3 และ
จากหลักสูตรเดิม
ภาคการศึกษาตน ชั้นปที่ 4
จั ด ให มี ร ายวิ ช าที่ ช ว ยพั ฒ นา มีร ายวิช าที่มีเนื้อหาเกี่ย วของ
ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห แ ละ ไดแก รายวิชากายภาพบําบัด
การแก ไ ขป ญ หาอย า งเป น ใ น ร ะ บ บ แ ล ะ ภ า ว ะ ต า ง ๆ
รายวิชาการฝกปฏิบัติงานทาง
ระบบ
กายภ าพบํ า บั ด 1- 4 แล ะ
รายวิ ช ากายภาพบํ า บั ด ใน
ชุมชน
จั ด ให มี ร ายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หา มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณใน
รายวิช าบริห ารและวิธี ป ฏิ บั ติ
และจรรยาบรรณ
ท า ง วิ ช า ชี พ แ ล ะ ร า ย วิ ช า
วิทยานิพนธร ะดับ ปริญ ญาตรี
1

-14หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนระบบทวิภาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ในการเรียนชั้นปที่ 3
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น.
ภาคการศึกษาตน

เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาปลาย

เดือนมกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูรอน

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เนนวิทยาศาสตร
และคณิ ตศาสตร ห รื อเที ย บเท า และมี คุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับ มหาวิทยาลัย นเรศวร วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา (ภาคผนวก)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี

-152.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ชั้นปที่

ปการศึกษา
2559

2560

2561

2562

2563

1

60

60

60

60

60

2

-

60

60

60

60

3

-

-

60

60

60

4

-

-

-

60

60

รวม

60

120

180

240

240

จํานวนผูที่สําเร็จ
การศึกษา

-

-

-

60

60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ
ใชงบประมาณของคณะสหเวชศาสตร ดังนี้
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ

2559

2560

2561

2562

2563

คาธรรมเนียมการศึกษา

900,000

1,800,000

2,700,000

3,600,000

3,600,000

รวมรายรับ

900,000

1,800,000

2,700,000

3,600,000

3,600,000

หมายเหตุ คิดจากคาธรรมเนียมการศึกษาตอปการศึกษาตอคน คูณดวย จํานวนนิสิตที่
รับเขาในปการศึกษานั้น (คาธรรมเนียม 15,000 คูณดวยจํานวนนิสิตรับเขา 60 คนตอป)

-162.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจาย (หนวย: บาท)
ปงบประมาณ
หมวดเงิน

2559

2560

2561

2562

2563

1. คาตอบแทน

1,300,000

2,600,000

4,000,000

5,000,000

5,500,000

2. ใชสอย

300,000

350,000

400,000

450,000

550,000

3. วัสดุ

150,000

150,000

200,000

250,000

300,000

4. ครุภัณฑ

450,000

550,000

650,000

750,000

850,000

550,000

550,000

500,000

500,000

500,000

รวมรายจาย

2.6.3 ประมาณการคาใชจายตอในการผลิตบัณฑิต เปนเงิน.....113,958.33.....บาท ตอคน
หมายเหตุ คิดจากรวมรายจายในขอ 2.6.2 ทั้ง 5 ปการศึกษา เทากับ 27,350,000 บาท หารดวย
จํานวนนิสิตตามแผนรับนิสิต ทั้ง 5 ปการศึกษา 240 คน จะไดเทากับ 113,958.33 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
นิสิตที่ขอเทียบโอนหนวยกิตจะตองผานการประเมินเจตคติตอวิชาชีพและเปน ไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ขอ 7 การรับโอน
นิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบัน อื่น (ภาคผนวก) และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก) นอกจากนี้

-173. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 146 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่
กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เกณฑ ศธ.
พ.ศ. 2548

เกณฑ มคอ. 1
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา
กายภาพบําบัด
พ.ศ. 2556

โครงสรางหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2559

ไมนอยกวา 30

ไมนอยกวา 30

30

1.1 วิชาบังคับ

30

1.2 วิชาบังคับไมนับหนวยกิต

1

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไมนอยกวา 84

ไมนอยกวา 84

2.1 รายวิชาแกน

110
30

2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

17

2.1.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

13

2.2 รายวิชาเฉพาะดาน

74

2.2.1 วิชาบังคับ

74

2.2.2 วิชาเลือก

-

2.3 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี

6

2.4 สหกิจศึกษา/ฝกอบรม/ฝกงานในตางประเทศ

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 6

ไมนอยกวา 6

ไมนอยกวา 6

ไมนอยกวา 120

ไมนอยกวา 120

146

-183.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไมนอยกวา 30
หนวยกิต

กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชา ดังตอไปนี้
1.1 กลุมวิชาภาษา
001201

ทักษะภาษาไทย

12 หนวยกิต
3(2-2-5)

Thai Language Skills
001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(2-2-5)

Fundamental English
001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา

3(2-2-5)

Developmental English
001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(2-2-5)

English for Academic Purposes
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
001221

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา

6 หนวยกิต
3(2-2-5)

Information Science for Study and Research
001222

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม

3(2-2-5)

Language, Society and Culture
001223

ดุริยางควิจักขณ

3(2-2-5)

Music Appreciation
001224

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3(2-2-5)

-191.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
001231

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน

6 หนวยกิต
3(2-2-5)

Philosophy of Life for Sufficient living
001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

3(2-2-5)

Fundamental Laws for Quality of Life
001233

ไทยกับประชาคมโลก

3(2-2-5)

Thai State and the World Community
001234

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

3(2-2-5)

Civilization and Local Wisdom
001235

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

3(2-2-5)

Politics, Economy and Society
001236

การจัดการการดําเนินชีวิต

3(2-2-5)

Living Management
001237

ทักษะชีวิต

3(2-2-5)

Life Skills
001238

การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy

3(2-2-5)

-201.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
001271

มนุษยกับสิ่งแวดลอม

6 หนวยกิต
3(2-2-5)

Man and Environment
001272

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

3(2-2-5)

Introduction to Computer Information Science
001273

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

Mathematics and Statistics in Everyday life
001274

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

Drugs and Chemicals in Daily Life
001275

อาหารและวิถี

3(2-2-5)

Food and Life Style
001276

พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว

3(2-2-5)

Energy and Technology Around Us
001277

พฤติกรรมมนุษย

3(2-2-5)

Human Behavior
001278

ชีวิตและสุขภาพ

3(2-2-5)

Life and Health
001279

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

3(2-2-5)

-211.5 กลุมวิชาพลานามัย บังคับไมนับหนวยกิต จํานวน 1 หนวยกิต
001281

กีฬาและการออกกําลังกาย

1(0-2-1)

Sports and Exercises
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 รายวิชาแกน

110 หนวยกิต
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา

30 หนวยกิต

2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กําหนดใหเรียน
252182

แคลคูลัส 1

17 หนวยกิต
3(3-0-6)

Calculus I
255111

ชีวสถิติ

3(3-0-6)

Biostatistics
256101

หลักเคมี

4(3-3-7)

Principles of Chemistry
261103

ฟสิกสเบื้องตน

4(3-3-7)

Introductory Physics
411222

ชีวเคมีพื้นฐาน

3(2-3-5)

Basic Biochemistry
2.1.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
401202

กายวิภาคศาสตร 1
Anatomy I

กําหนดใหเรียน

13 หนวยกิต
3(2-3-5)

-22401203

กายวิภาคศาสตร 2

3(2-3-5)

Anatomy II
413200

สรีรวิทยาพื้นฐาน

3(2-3-5)

Basic Physiology
413209

ประสาทกายวิภาคศาสตร

4(3-3-7)

Human Neuroanatomy
2.2 รายวิชาเฉพาะดาน

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา

74 หนวยกิต

2.2.1 วิชาบังคับ

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา

74 หนวยกิต

654111

บทนําวิชาชีพกายภาพบําบัดและการสงเสริมสุขภาพ

2(1-2-3)

Introduction to Physical Therapy and Health
Promotion
654231

กายวิภาคศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว

4(2-4-6)

Applied Anatomy and Movement Sciences
654241

การนวดเพื่อการรักษาทางกายภาพบําบัด

2(1-2-3)

Applied Massage for Physical Therapy
654242

การเสริมสรางสมรรถนะทางกาย

2(1-3-3)

Promotion of Physical Performance
654243

การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1

2(1-2-3)

Therapeutic Exercise I
654244

การรักษาดวยความรอน ความเย็น และแสง
Thermotherapy Cryotherapy and Actinotherapy

2(1-3-3)

-232.2.1 วิชาบังคับ (ตอ)
654311

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

2(2-0-4)

Exercise Physiology
654312

เภสัชวิทยาพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด

1(1-0-2)

Basic Pharmacology for Physical Therapy
654313

เวชศาสตรพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด

2(2-0-4)

Basic Medical Sciences for Physical Therapy
654345

การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2

2(1-2-3)

Therapeutic Exercise II
654346

การบําบัดดวยการจัด ดัด ดึง

2(1-3-3)

Manipulative Therapy
654347

การรักษาดวยไฟฟา

3(2-2-5)

Electrotherapy
654348

การเคลื่อนยายและอุปกรณชวย

2(1-2-3)

Transferring and Assistive Devices
654350

กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1

3(2-2-5)

Musculoskeletal Physical Therapy I
654351

กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 1

2(1-3-3)

Neurological Physical Therapy I
654352

กายภาพบําบัดทางระบบหายใจและหัวใจ 1

2(1-2-3)

Cardiopulmonary Physical Therapy I
654353

กายภาพบําบัดทางเด็ก 1
Pediatric Physical Therapy I

2(1-2-3)

-242.2.1 วิชาบังคับ (ตอ)
654354

กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2

2(1-2-3)

Musculoskeletal Physical Therapy II
654355

กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 2

3(2-2-5)

Neurological Physical Therapy II
654356

กายภาพบําบัดทางระบบหายใจและหัวใจ 2

3(2-2-5)

Cardiopulmonary Physical Therapy II
654357

กายภาพบําบัดทางเด็ก 2

2(1-3-3)

Pediatric Physical Therapy II
654391

การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 1
Clinical Practice in Physical Therapy I

654392

การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 2
Clinical Practice in Physical Therapy II

654449

กายภาพบําบัดทางการกีฬา

2(0-8-0) (จัดการ
เรียนการสอนไมนอย
กวา 15 สัปดาห)
4(0-35-0) (จัดการ
เรียนการสอนไมนอย
กวา 8 สัปดาห)
2(1-2-3)

Sports Physical Therapy
654458

กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ

2(2-0-4)

Physical Therapy in Specific Conditions
654459

กายภาพบําบัดชุมชน

3(2-2-5)

Physical Therapy in Community Health
654460

การบริหารและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ

2(2-0-4)

Administration and Professional Practices
654490

สัมมนา
Seminar

1(0-3-1)

-25-

2.2.1 วิชาบังคับ (ตอ)
654492

การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 3
Clinical Practice in Physical Therapy III

654493

การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 4
Clinical Practice in Physical Therapy IV

205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ

2(0-8-0) (จัดการ
เรียนการสอนไมนอย
กวา 15 สัปดาห)
6(0-35-0) (จัดการ
เรียนการสอนไมนอย
กวา 15 สัปดาห)
1(0-2-1)

Communicative English for Specific Purposes
205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ

1(0-2-1)

Communicative English for Academic Analysis
205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน

1(0-2-1)

Communicative English for Research Presentation

2.3 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
654390

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1

6 หนวยกิต
3(2-2-5)

Undergraduate Thesis 1
654491

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2

3(0-9-4)

Undergraduate Thesis 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
654121

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา

ฟตเนสและสปาเพื่อสุขภาพ

6 หนวยกิต
3(3-0-6)

Fitness and Spa for Health
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่น

-263.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001201 ทักษะภาษาไทย*

3(2-2-5)

Thai Language Skill
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน*

3(2-2-5)

Fundamental of English
001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา**

3(2-2-6)

Information Science for Study and Research
252182 แคลคูลัส 1

3(3-0-6)

Calculus I
256101 หลักเคมี

4(3-3-7)

Principles of Chemistry
654111

บทนําวิชาชีพกายภาพบําบัดและการสงเสริมสุขภาพ

2(1-2-3)

Introduction to Physical Therapy and Health Promotion
XXXXXX วิชาเลือกเสรี

3 หนวยกิต

Free elective

หมายเหตุ
*
**
***
****

รวม

21 หนวยกิต

หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาภาษา
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรฯ

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

-27ปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา*

3(2-2-5)

Developmental English
001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน****

3(2-2-5)

Introduction to Computer Information Science
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน****

3(2-2-5)

Drugs and Chemicals in Daily Life
001281 กีฬาและการออกกําลังกาย*****

1(0-2-1)

Sports and Exercises
255111 ชีวสถิติ

3(3-0-6)

Biostatistics
261103 ฟสิกสเบื้องตน

4(3-3-7)

Introductory Physics
XXXXXX วิชาเลือกเสรี

3 หนวยกิต

Free elective

หมายเหตุ

*
**
***
****
*****

รวม

19 หนวยกิต

หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาภาษา
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรฯ
รายวิชาบังคับ ไมนับหนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

-28ปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ*

3(2-2-5)

English for Academic Purposes
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม**

3(2-2-5)

Language, Society and Culture
401202 กายวิภาคศาสตร 1

3(2-3-5)

Anatomy I
401203 กายวิภาคศาสตร 2

3(2-3-5)

Anatomy II
413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน

3(2-3-5)

Basic Physiology
411222

ชีวเคมีพื้นฐาน

3(2-3-5)

Basic Biochemistry
654241

การนวดเพื่อการรักษาทางกายภาพบําบัด

2(1-2-3)

Massage for Physical Therapy
รวม
หมายเหตุ

*
**
***
****

หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาภาษา
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรฯ

20 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

-29ปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต***

3(2-2-5)

Fundamental Laws for Quality of Life
001237 ทักษะชีวิต

3(2-2-5)

Life Skills
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ

1(0-2-1)

Communicative English for Specific Purposes
413209 ประสาทกายวิภาคศาสตร

4(3-3-7)

Human Neuroanatomy
654231 กายวิภาคศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว

4(2-4-6)

Applied Anatomy and Movement Sciences
654242 การเสริมสรางสมรรถนะทางกาย

2(1-3-3)

Promotion of Physical Performance
2(1-2-3)

654243 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1
Therapeutic Exercise I
654244 การรักษาดวยความรอน ความเย็น และแสง

2(1-3-3)

Thermotherapy Cryotherapy and Actinotherapy
รวม
หมายเหตุ

*
**
***
****

หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาภาษา
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรฯ

21 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

-30ปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis

1(0-2-1)

654345 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2
Therapeutic Exercise II

2(1-2-3)

654346 การบําบัดดวยการจัด ดัด ดึง
Manipulative Therapy

2(1-3-3)

654348 การเคลื่อนยายและอุปกรณชวย
Transferring and Assistive Devices

2(1-2-3)

654350 กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1
Musculoskeletal Physical Therapy I

3(2-2-5)

654351 กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 1
Neurological Physical Therapy I

2(1-3-3)

654352 กายภาพบําบัดทางระบบหายใจและหัวใจ 1
Cardiopulmonary Physical Therapy I

2(1-2-3)

654353 กายภาพบําบัดทางเด็ก 1
Pediatric Physical Therapy I

2(1-2-3)

654347 การรักษาดวยไฟฟา
Electrotherapy

3(2-2-5)

654313 เวชศาสตรพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด
Basic Medical Sciences for Physical Therapy

2(2-0-4)
รวม

21 หนวยกิต

-31ปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน

1(0-2-1)

Communicative English for Research Presentation
654311 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

2(2-0-4)

Exercise Physiology
654312 เภสัชวิทยาพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด

1(1-0-2)

Basic Pharmacology for Physical Therapy
654354 กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2

2(1-2-3)

Musculoskeletal Physical Therapy II
3(2-2-5)

654355 กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 2
Neurological Physical Therapy II

3(2-2-5)

654356 กายภาพบําบัดทางระบบหายใจและหัวใจ 2
Cardiopulmonary Physical Therapy II
654357 กายภาพบําบัดทางเด็ก 2

2(1-3-3)

Pediatric Physical Therapy II
654390 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1

3(2-2-5)

Undergraduate Thesis I
2(0-8-0)
(จัดการเรียนการ
สอนไมนอยกวา
15 สัปดาห)

654391 การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 1
Clinical Practice in Physical Therapy I
รวม

20 หนวยกิต

-32ปที่ 3
ภาคฤดูรอน
654392 การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 2
Clinical Practice in Physical Therapy II

4(0-35-0)
(จัดการเรียนการ
สอนไมนอยกวา
8 สัปดาห)
รวม 4 หนวยกิต

-33ปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
654449 กายภาพบําบัดทางการกีฬา
Sports Physical Therapy

2(1-2-3)

654458 กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ
Physical Therapy in Specific Conditions

2(2-0-4)

654459 กายภาพบําบัดชุมชน
Physical Therapy in Community Health
654460 การบริหารและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ
Administration and Professional Practices
654490 สัมมนา
Seminar
654491 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
Undergraduate Thesis II

3(2-2-5)

654492 การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 3
Clinical Practice in Physical Therapy III

2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(0-9-4)
2(0-8-0)
(จัดการเรียนการ
สอนไมนอยกวา
15 สัปดาห)
รวม 15 หนวยกิต

-34ปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
6(0-35-0)
(จัดการเรียนการ
สอนไมนอยกวา
15 สัปดาห)

654493 การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 4
Clinical Practice in Physical Therapy IV
รวม

6 หนวยกิต

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา :
1) นิสิตตองศึกษาครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร และ
สําเร็จการศึกษาไดไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษาและไมเกิน 16
ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา
2) ตองไดแตมไมต่ํากวาระดับ 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
3) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 แตมระดับคะแนน
4) นิสิตทุกคนตองสอบผานการสอบความรูรวบยอด

-353.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201

ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทั้งในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน เพื่อการ
สื่อสาร โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
The development of language skills in listening, reading, speaking and
written communication skills with an emphasis on reading and writing is important
001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
พั ฒ นาทั กษะการฟ ง พูด อาน ภาษาอังกฤษและไวยากรณร ะดับ พื้น ฐานเพื่ อ การ
สื่อสารในปริบทตาง ๆ
Development of fundamental English listening, speaking, reading skills,
and grammar for communicative purposes in various contexts

001212
ตาง ๆ

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ เพื่อการสื่อสารในปริบท

Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar
for communicative purposes in various contexts
001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
พั ฒ นาทั กษะภาษาอั งกฤษโดยเนน ทัก ษะการอา น การเขีย นงานและการศึ ก ษา
คนควาเชิงวิชาการ
Development of English skills with an emphasis on reading, writing and
researching

001221

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(2-2-5)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศตางๆ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู การเลือก
การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัย
ในการใฝหาความรู

-36The meaning and importance of information, types of information
sources, approaches, information and communication technology application, media
and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis, and
presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry
in students
001222

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture

3(2-2-5)

ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและความสัมพันธระหวางภาษาทีมีตอสังคม และ
วัฒนธรรมโดยพิจารณาโลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นในภาษา โครงสรางทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทยกับการใชภาษา ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรมของไทยประชาคมอาเซียนและของโลก
A study of the relationship between language and society and language
and culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The
study includes the interaction between language usage, social structure, and cultural
structure. The study also includes language change caused by social and cultural
factors of Thailand, ASEAN community, and the world
001223

ดุริยางควิจักขณ
3(2-2-5)
Music Appreciation
ศึกษาและเขาใจดนตรีในกระบวนการรับรูเสียง อารมณ ความหมายทางดนตรีศึกษา
เครื่องดนตรีและทฤษฎีดนตรี ศึกษาลักษณะดนตรีไทยประจําชาติ และดนตรีตะวันตกในดานเครื่อง
วง เพลง อัตลักษณและสุนทรียะ ศึกษาอัตลักษณของดนตรีพื้นบานไทย ดนตรีอาเซียน และดนตรีรวม
สมัยในสังคมไทยสุนทรียภาพทางดนตรีในชีวิตประจําวัน ทั้งในตนเอง และบริบททางสังคมวัฒนธรรม
วิเคราะห วิจารณปรากฏการณดนตรีในสังคมไทย
Study music comprehension in terms of perception, mood, meaning in
music, organology, and foundation of music theory. To study Thai traditional music
and western classical music comprising of musical instrument, ensemble, composition,
style and aesthetics. To study musical style of Thai folk music, Asian music, and
contemporary music in Thai society. Music aesthetic in daily life and social-cultural
context. To analyst and criticize musical phenomena in Thai society

-37001224

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พื้นฐานความรู เขาใจในคุณลักษณะเบื้องตน ,ความหมาย,คุณคาและ ความแตกตาง
รวมทั้ งความสั มพั น ธ ร ะหว า งกั น ของศิล ปกรรมประเภทตางๆ ไดแก วิจิตรศิล ป, ประยุกตศิล ป,
ทัศนศิลป, โสตศิลป, โสตทัศนศิลป และ ศิลปะสื่อสมัยใหม โดยผานการมีประสบการณทางสุนทรีย
ภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทตางๆ เพื่อการพัฒนา ความรู เขาใจ
และการปลูกฝงรสนิยมทางสุนทรียะ ที่สามารถนํามาประยุกตใช ใหเปนประโยชน ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และสัมพันธกับบริบทตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและสากลได
Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning,
value, differences and the relationship between the various categories of works of art
including fine art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art.
Through the artistic experience and basic practice on various types of art. For
developing knowledge, understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can
be applied in daily life, harmonized with the social context in both the global and
local levels.
001231

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Philosophy of Life for Sufficient living
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถี
การดําเนินชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิต
และงานในทุกมิติของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน
และคุณคาตอสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which
influence success in all aspects of life and profession of respected people
001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึกษาถึงกฎหมายที่ เ กี่ยวข องกั บคุ ณภาพชี วิต ของนิ สิต เชนสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิ
มนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาสูศตวรรษที่ 21
Studying the laws concerning the quality of student life such as basic
rights, human rights , environmental law, the laws relating to traditional knowledge
and laws pertaining to the developments towards the 21st Century
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ไทยกับประชาคมโลก
3(2-2-5)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา
ตาง ๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนม
ในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes
during various times stating from the pre-modern age up to the present and roles of
Thailand in the world forum including future trends

001234

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ
ภูมิปญญาทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life,
traditions, ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of
local wisdom
001235

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(2-2-5)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมือง
ระดับสากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก
ผลกระทบของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society.
International political development, politics and adjustment of developed countries
the global economics system, impacts of globalization on economy and relations
between the world system and Thailand

001236

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรู แ ละทั ก ษะ เกี่ ย วกั บ บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลใน
ครอบครัว และสังคมการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดตอสื่อสาร การ
จัดการความขัดแยง วิธีการคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค เศรษฐศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดี
และคุณธรรมจริยธรรม

-39Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity of an
individual both as a member of a family and a member of a society which include an
adaptation to changes in a global society, world communication, conflict management
resolutions, and methods to bring about creative problem solutions leading to a better
economy and living conditions along with a more ethical society
001237

ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
การรูจักเขาใจตนเองและความแตกตางระหวางบุคลากรพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน
และภายนอกฝกทักษะการทํางานเปนทีมที่เนนการเปนผูนําและผูตามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหมีจิต
สาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดานอื่นๆของบุคคลสูความเปนพลเมืองโลก
Knowing and understanding oneself and individual differences.
Development of personality both mental and physical characteristics.Practiceinteam
working skills focusing on leader and follower roles Development of public
consciousness and other desirable personal characteristics to world citizens

001238

การรูเทาทันสื่อ
3(2-2-5)
Media Literacy
ความรูองคประกอบพื้นฐานที่จําเปนในการเขาถึงเขาใจตีความวิเคราะหลงขอสรุป
ที่เหมาะสมเพื่อการรูเทาทันสิ่งเราที่ผานมาทางสื่อทุกประเภทในปจจุบันเพื่อจะใหเปนบัณฑิตผูบริโภค
สื่ออยางชาญฉลาดอันจะนําไปสูความรับผิดชอบตอการประพฤติของตนเองในสังคมใหพนจากการตก
เปนเหยื่อและปองปรามปญหาของสังคมอีกสวนหนึ่งดวย
Knowledge, basic attributes necessary to access, understand, interpret,
analyze leading to appropriate conclusions, so as to come up to par with stimuli
coming through various contemporary media. The aim is focused on nurturing wise
media consumers in graduates, responsible for one’s own behaviors in society, not
victimized and carry out preventive measures for the society being as a whole as well

001271

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Man and Environment
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาเหตุปญหาสิ่งแวดลอม ผลของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย และสิ่งแวดลอม กรณีปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับโลกระดับประเทศ
และระดับทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดลอม
การปลูกจิตสํานึก การสรางความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

-40The relationship between man and the environment, cause of
environmental problems, effects of population change related to environmental
problems case studies of global climate change and natural disasters at the global and
local scale and the building of environmental awareness and participation in
sustainable environmental management
001272

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบันและความเปนไปไดของ
เทคโนโลยีในอนาคต องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลคอมพิวเตอร
วิธีการทํางานของคอมพิวเตอร พื้นฐานระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ตและการประยุกตใชงาน
ความเสี่ยงในการใช งานระบบ การจัดการข อมู ล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมั ติ
เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพรสื่อทางเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีตอ
มนุษยและสังคม
Evolution of computer technology from past to present and a possible
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data
management, information system, office automation software, multimedia technology,
web-based media publishing, web design and development and an influence of
technology on human society.
001273

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Everyday life
การประยุกตวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่อใชไดจริงกับชีวิตประจําวัน เชน การเงิน
การธนาคารการตัดสินใจทางธุรกิจและการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและการตัดสินใจ
เบื้องตน
The application of Mathematics and Statistics for everyday life including
banking and finance, business decision and statistics for data collection and basic
decision making.
001274

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑรวมถึงเครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรที่ใชใน
ชีวิต ประจําวัน ที่เกี่ยวของกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
กับสุขภาพและสิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal
medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their
proper selection and management for health and environmental safety
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อาหารและวิถีชีวิต
3(2-2-5)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ในภูมิภาคตางๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศ
ตอพฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่
เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร
และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ความตระหนัก และรักษสิ่งแวดลอม
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai
consumption behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections
according to basic needs, food choices, information for purchasing food, and food and
life style according in the age of globalization
001276

พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(2-2-5)
Energy and Technology around Us
ความรูพื้นฐานดานพลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟา
พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางออม
สถานการณพลังงานกับสภาวะโลกรอน สถานการณที่เกี่ยวของกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ
พลังงานอยางมีสวนรวม การใชพลังงานอยางฉลาด การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ดานพลังงาน
Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy
sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy;
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy
consumption; global warming and related energy situation; current issues and
relationship to energy and technology; participation in energy conservation; efficient
energy use and proactive approach to energy issuers.
001277

พฤติกรรมมนุษย
3(2-2-5)
Human Behavior
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ในดานตางๆ เชน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่
เกี่ยวของกับการมีสติ การรับรู เรียนรู ความจํา และภาษา เชาวนปญญาและความฉลาดดานตางๆ
พฤติกรรมมนุษยทางสังคม พฤติกรรมปกติ รวมทั้งการวิเคราะหพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts;
biological basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation,
consciousness and its involved substances; sensory perception, learning and memory,

-42language; the intelligent and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors;
human behavioral analysis and applications in daily life
001278

ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพ
ของมนุษย วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต
อาหารและสุ ขภาพ ยาและสุ ขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกัน สุ ขภาพ ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การปองกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy
behaviors and human health care; adolescence and exercise and recreation for health;
enrichment of mental health; medicine and health; environment and health; health
insurance, life insurance. Accident insurance. And social security; protection from
danger, accidents, natural disasters and communicable diseases

001279

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ
ความรู ทางด า นวิ ทยาศาสตร ของโลกทั้งระบบที่ เกี่ย วข องกับ ชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดลอม เคมี พลังงานและไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และ
ความรูใหมๆทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
The role of science and technology with concentration on both
biological and physicals science and integration of earth science in everyday life,
including organisms and environments, chemical, energy and electricity,
telecommunications, meteorology, earth , space and the new frontier of science and
technology
001281

กีฬาและการออกกําลังกาย
1(0-2-1)
Sports and Exercises
ศึกษาการเลนกีฬา การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย และ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
Study the sport playing, exercises for improvement of the physical
fitness and physical fitness test

-43205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purpose
ฝ ก ฟ ง -พู ด ภาษาอั ง กฤษโดยเน น การออกเสี ย ง การใช คํ า ศั พ ท สํ า นวน และรู ป
ประโยชนเพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการและวิชาชีพ
Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation,
vocabulary, expressions, and sentence structure for academic and professional
purposes
205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการสรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการ
แสดงความคิดเห็น เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการตามสาขาของผูเรียน
Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing,
analyzing, interpreting, and expressing opinion for academic purposed applicable to
students’ educational fields.
205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ฝกนําเสนอผลงานการคนควา หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียนเปน
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
Practice giving oral presentations on academic research related to
students’ educational fields with effective delivery in English
252182

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
การอุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร ฟ ง ก ชั น พี ช คณิ ต และฟ ง ก ชั น อดิ ศั ย ลิ มิ ต และความ
ตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธ และการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ
Mathematical induction, algebraic and transcandental functions, limits
and continuities, derivatives and antiderivatives with their applications, techniques of
integration, improper integrals
255111

ชีวสถิติ
3(3-0-6)
Biostatistics
ขอบเขตและประโยชน ของสถิติ ทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ สถิติเชิงพรรณนา
หลักการเบื้องตนของทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจง
ของตัวสถิติ การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห
ถดถอยและสหสัมพันธ การทดสอบไคสแควร

-44Extent and utility of statistics for health science; descriptive statistics;
elementary of probability theory; probability distribution of random variable; sampling
distribution; estimation and testing hypotheses; elementary analysis of variance;
regression and correlation analysis; chi-square test
256101

หลักเคมี
4(3-3-7)
Principle of Chemistry
การศึกษาปริมาณสัมพันธโครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ และสมบัติของ
ธาตุ กาซและของแข็ง ของเหลวและสารละลายเทอรโมไดนามิกสเคมี จลนศาสตรเคมี กรด-เบส
ไฟฟาเคมี เคมีนิวเคลียรและเคมีสิ่งแวดลอม
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, periodic table
properties of elements and solid, liquid and solution, chemical thermodynamical,
kinetics; acid-base; electrochemistry, nuclear chemistry, and environmental chemistry
261103

ฟสิกสเบื้องตน
4(3-3-7)
lntroductory Physics
คณิตศาสตรที่ใชในฟสิกส กฎการเคลื่อนที่ แรงโนมถวง งานและพลังงาน โมเมนตัม
และการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ปรากฏการณคลืน่ และเคออส
เทอรโมไดนามิกส แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสยุคใหม
Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and
energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of
fluids, wave phenomena and chaos, thermodynamics, electricity and magnetism, basic
electric circuits, modern physics
401202

กายวิภาคศาสตร 1
3(2-3-5)
Anatomy I
ศึกษามหกายวิภาคศาสตรของมนุษยโดยแบงเปนระบบตามลําดับดังนี้ ระบบกระดูก
และกลามเนื้อ ระบบประสาท ลําตัว แขน และขา
Study of human gross anatomy in various systems including musculoskeletons, nervous system, body wall, upper extremity and lower extremity,
respectively
401203

กายวิภาคศาสตร 2
3(2-3-5)
Anatomy II
ศึกษามหกายวิภาคศาสตร ในสวนศีรษะและคอ ความสัมพันธของโครงสรางและ
อวัยวะตางๆ ในสวนดังกลาว รวมทั้งการศึกษาโครงสรางรางกายภายในชองอก ชองทอง และชองเชิง
กราน

-45Study of human gross anatomy of head and neck, relationships of
structure between various organs of head and neck as well as structure of organ
systems of thorax, abdomen and pelvis
411222

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-5)
Basic Biochemistry
เคมีของสารชีวโมเลกุลตางๆ อันไดแก คารโบไฮเดรต, โปรตีน, ไขมัน, และกรด นิว
คลีอิค จลนศาสตรของเอนไซมและปฏิกิริยาการเรงโดยเอนไซมและโคเอนไซม ชีวเคมีของสารอาหาร
การจัดโครงสรางของจีโนมและกระบวนการทั้งหมดของการแสดงออกของยีนพรอมทั้งการควบคุมการ
แสดงออกของยีน หลักการทางอณูชีววิทยาและเทคนิคขั้นสูง ความเกี่ยวพันของกระบวนการเมตาบอ
ลิซึม ความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม หลักการและทักษะเชิงปฏิบัติการของการเตรียม
บัฟเฟอร การวัดการดูด กลืน แสง จลนศาสตรของเอนไซม การตรวจวิเคราะหเลื อดและปส สาวะ
เทคนิคทางดานอณูชีววิทยา และชีวสารสนเทศ
Chemistry of carbohydrate, amino acid, protein, lipid, and nucleic acid.
Enzymes kinetics and catalytic reactions catalyzed by enzymes and coenzymes.
Biochemistry in nutrition aspect. Structure and organization of genome, the entire
process of gene expression, and regulation. Concepts in molecular biology concurrent
with advanced techniques. Bioenergetics, intertwining routes of metabolism, and
metabolic disorders
413200

สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(2-3-5)
Basic Physiology
บทบาทหน า ที่ แ ละกลไกการทํ า งานของร า งกายมนุ ษ ย ใ นระบบต า งๆ ได แ ก
สรีรวิทยาของเซลล ระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และการควบคุมอุณหภูมิของ
รางกาย ตลอดจนการทํางานรวมกันของระบบเหลานี้ในการควบคุมและรักษาสมดุลของรางกายใหอยู
ในภาวะปกติ
Human body functions and mechanisms of how various body systems
work. This involves cellular physiology, nervous system, muscular system,
cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system,
endocrine system, and reproductive system as well as body temperature regulation.
Study of how these systems work together in order to maintain normal physiological
state of whole organism

-46413209

ประสาทกายวิภาคศาสตร
4(3-3-7)
Human Neuroanatomy
ลั กษณะโครงสร า งทางจุล กายวิภ าคศาสตร และมหกายวิภ าคศาสตรของระบบ
ประสาท ทางเดินของวิถีประสาทชนิดตางๆ การติดตอเชื่อมโยง หนาที่ของระบบประสาทสวนตางๆ
รวมทั้งหนาที่ที่สัมพันธกับการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย และศึกษาพยาธิสภาพของระบบ
ประสาทในระดับเบื้องตน
Microscopic feature and gross structure of the neuronal pathways and
connection, including its functions and relationship to other body systems as well as
fundamental of neuronal pathology
654111

บทนําวิชาชีพกายภาพบําบัดและการสงเสริมสุขภาพ
2(1-2-3)
Introduction to Physical Therapy and Health Promotion
ประวัติ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตและลักษณะงานทางกายภาพบําบัดในหนวยงานที่
ใหบริการทางกายภาพบําบัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ
ทักษะการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร การประสานงานระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของ สุขภาวะ
และปญหาสุขภาพของคนไทย ความหมายและปรัชญาการสงเสริมสุขภาพ นโยบายและกลยุทธของ
การสงเสริมสุขภาพ งานกายภาพบําบัดดานการสงเสริมสุขภาพในชุมชน หลักการถายทอดความรูดาน
สุขภาพ เทคนิคการถายทอดความรูแบบตางๆ การวัดและประเมินผลการเรียนรู การบูรณาการงาน
กายภาพบําบัดดานการสงเสริมสุขภาพกับโครงการสงเสริมสุขภาพในชุมชน
History, roles and work of physical therapy in the clinical setting or
related units, cooperation with multidisciplinary team, interpersonal and
communication skills, inter-professional cooperation, health and wellness, Thai health
problem, meaning and philosophy of health promotion, policy and health promotion
strategies, physical therapy for health promotion in community, principles of health
education, teaching and learning methods, evaluation of teaching and learning,
integrated physical therapy in health promotion project
654121

ฟตเนสและสปาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Fitness and Spa for Health
ความรูพื้นฐานทางดานสุขภาพ การทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพทางกาย การ
ออกกําลังกายแบบทางเลือก พื้นฐานการนวดเพื่อการรักษาแบบตางๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพในเชิ ง
แพทยแผนทางเลือก และสปาเพื่อสุขภาพ รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจสปาและฟตเนสเพื่อสุขภาพ
Basic health knowledge, physical fitness testing and health promotion,
alternative exercise programs, and basic therapeutic massage concepts. To promote
alternative medicine and spa for health. Administration and management of spa and
fitness business

-47654231

กายวิภาคศาสตรประยุกตและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
4(2-4-6)
Applied Anatomy and Movement Sciences
การนํ า ความรู ท างกายวิ ภ าคศาสตร ม าประยุ ก ต เ พื่ อ ใช ต รวจและวิ เ คราะห ก าร
เคลื่อนไหวของขอตอ ไดแก การคลําเนื้อเยื่อออนนุมและปุมกระดูก การวัดมุมองศาการเคลื่อนไหว
ของขอตอและความยาวของกลามเนื้อ รวมไปถึงการทดสอบกําลังกลามเนื้อดวยมือ หลักการและการ
นําความรูทางดานชีวกลศาสตรมาประยุกตใชในการวิเคราะหทาทางการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน
ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ
Application of human anatomy for investigating and analyzing joint
motion including palpation of soft tissue and bony prominence, measurement of range
of joint motion and muscle length as well as manual muscle testing. Principles and
application of biomechanics to analyze posture and movement in daily living in both
normal and abnormal conditions
654241

การนวดเพื่อการรักษาทางกายภาพบําบัด
2(1-2-3)
Massage for Physical Therapy
หลักการ วิธีการ ผลทางสรีรวิทยา ขอบงชี้ ขอหามใช ขอควรระวัง และผลทางการ
รักษาของการนวดตามแบบแผนไทย แบบแผนตะวันตก แบบแผนตะวันออก การนวดน้ํามันและใช
กลิ่นบําบัด
Principles, methods, physiological effects, indications, contraindications,
precaution and therapeutic effects of Thai traditional massage, Western massage,
Eastern massaqge, oil massage with aromatherapy
654242

การเสริมสรางสมรรถนะทางกาย
2(1-3-3)
Promotion of Physical Performance
การเสริมสรางสมรรถนะทางกาย โดยเรียนรูหลักการ องคประกอบ วิธีการทดสอบ
และวิธีการฝกฝน และการประยุกตใชการทดสอบสมรรถนะทางกาย ทั้งทางดานสัดสวน องคประกอบ
ของรางกาย ความทนทาน ความแข็งแรง พลัง ความเร็ว ความออนตัว ความแคลวคลองวองไว สมดุล
การทรงตัว และการประสานสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อ
To promote physical performance by studying the definition, principles,
components, fitness testing, skill practice and application of physical performance
testing such as anthropometry, body composition measurement, endurance, strength,
power, speed, flexibility, agility, balance, and neuromuscular coordination

-48654243

การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1
2(1-2-3)
Therapeutic Exercise I
หลักการของการออกกําลังกายเพื่อการบําบัด และการใชอุปกรณตางๆ สําหรับใชใน
การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด การจัดทาเริ่มตน เทคนิคการยืดกลามเนื้อ และชนิดของการออก
กําลังกายแบบตางๆ
Principles of therapeutic exercise and utilization of exercise equipment
for therapeutic exercise; starting positions, stretching techniques and types of exercise
654244

การรักษาดวยความรอน ความเย็น และแสง
2(1-3-3)
Thermotherapy Cryotherapy and Actinotherapy
หลักการและเทคนิคตางๆ ของการรักษาดวยความรอน ความเย็นและแสง ผลทาง
สรีรวิทยา ผลการรักษา เทคนิคการรักษา ขอบงชี้ ขอควรระวัง ขอหามใชในการรักษา การเลือก
เครื่องมือและวิธีการรักษาใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย รวมทั้งการบํารุงรักษาและตรวจสอบแกไข
ปญหาเบื้องตน
Principles and techniques of thermotherapy cryotherapy and
actionotherapy; physiological effects, therapeutic effects, techniques of applications,
indications, contraindications, appropriate selection of instruments and treatment
techniques for patient condition including maintenance, testing, solving basic
problems
654311

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
2(2-0-4)
Exercise Physiology
การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบตางๆ เชน ระบบประสาท
และกลามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบตอมไรทอและระบบอื่นๆ ตอ
การออกกําลังกาย โภชนาการและการสรางพลังงาน รวมทั้งหลักการทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย
ในภาวะตางๆ
Physiological responses and adaptations of various systems such as
neuromuscular, skeletal, cardiovascular, respiratory, endocrine and other systems to
exercise. Nutrition and energy production including principles of exercise physiology in
various conditions
654312

เภสัชวิทยาพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด
1(1-0-2)
Basic Pharmacology for Physical Therapy
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตรของยาที่ใชประกอบการรักษาทาง
กายภาพบําบัด และฤทธิ์ของยากลุมตางๆ ที่มีผลกระทบตอการรักษาดวยวิธีทางกายภาพบําบัด โดย
เนนถึงผลขางเคียงและขอควรระวังในการออกฤทธิ์ของยา

-49Basic principles of pharmacology pharmacokinetics of drugs used in the
treatment of physical therapy and effects of the drug groups. The effect of physical
therapy treatment methods. Emphasis on side effects and cautions of action of drugs
654313

เวชศาสตรพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด
2(2-0-4)
Basic Medical Sciences for Physical Therapy
หลั ก การพื้ น ฐานทางเวชศาสตร พยาธิ วิ ท ยา พยาธิ กํ า เนิ ด พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา จุ ล
ชีววิทยา ในภาวะตางๆ หลักการพื้นฐานทางภูมิคุมกันวิทยา หลักการพื้นฐานทางโลหิตวิทยา และการ
แปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับงานกายภาพบําบัด
Basic principles of medical sciences including pathology, pathogenesis,
pathophysiology and microbilogy in various conditions, basic principle of immunology,
basic principle of hematology and basic laboratory interpretation for physical therapy
654345

การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2
2(1-2-3)
Therapeutic Exercise II
การออกกําลังกายเพื่อการรักษาและการปรับปรุงแกไขทาทางผิดปกติในผูปวยปวด
คอ ปวดหลัง และกระดูกสันหลังคด รวมทั้งการออกกําลังกายในสตรีระหวางตั้งครรภ และภายหลัง
การคลอด การกระตุนการทํางานและการประสานสัมพันธของระบบประสาทและกลามเนื้อ และ
ธาราบําบัด
Exercise therapy and improving abnormal posture in patients with the
neck and back pain, and scoliosis, including pre and post natal exercise, proprioceptive
neuromuscular facilitation technique and hydrotherapy
654346

การบําบัดดวยการจัด ดัด ดึง
2(1-3-3)
Manipulative Therapy
หลั กการและการแปลผลในการซักประวัติและการตรวจรางกายในผูปว ยระบบ
กระดูกและกลามเนื้อ การศึกษาความหมาย หลักการ ระดับการเคลื่อนไหว แผนภูมิการเคลื่อนไหว
ผลทางการรักษา ขอบงชี้ ขอหามใช และขอควรระวังของการกดขยับ ดัด ดึง ขอตอ การเคลื่อนไหว
ระบบประสาท ตลอดจนการประยุกตและการเลือกเทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผูปวยที่มีปญหา
การเจ็บปวด และจํากัดการเคลื่อนไหวของขอตอแขนขา และกระดูกสันหลัง

-50Principles and interpretation of subjective and objective examination in
patients with musculoskeletal disorders. Study on definitions, principles, grades,
movement diagram, therapeutic effects, indications, contraindications, precautions of
joint mobilization and manipulation, neural mobilization including application and
selection of appropriate techniques in patients with problems related to pain and
limited range of joint motion of the extremities and spine
654347

การรักษาดวยไฟฟา
3(2-2-5)
Electrotherapy
การใชกระแสไฟฟาความถี่ต่ําและความถี่ปานกลาง เพื่อการกระตุนกลามเนื้อและ
เสนประสาท ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟาที่มีตอการทํางานของเสนประสาทและกลามเนื้อทั้งใน
ภาวะปกติและผิดปกติ รวมถึงหลักการเลือกใชและตรวจสอบแกไขปญหาเบื้องตนของเครื่องมือ การ
ตรวจประเมินและวินิจฉัยสภาพของกลามเนื้อและเสนประสาทดวยวิธีการวินิจฉัยทางไฟฟา
Using of low and medium frequency current to stimulate muscle and
nerve, physiological effects of the current on muscles and nerves in both normal and
pathological conditions including principles of selecting, testing and solving basic
problems of the instruments, assessment and diagnosis of neuromuscular conditions
using electrodiagnosis
654348

การเคลื่อนยายและอุปกรณชวย
2(1-2-3)
Transferring and Assistive Devices
หลักการ เทคนิคและวิธีการจัดทาทาง การยก การเคลื่อนยาย และการสอนผูปวย
เดิน การประเมิน การเลือกและประยุกตใชเทคนิคตางๆ รวมถึงการใชเครื่องชวยเดิน เกาอี้ลอเข็น
และกายอุ ป กรณ เ ที ย มและกายอุ ป กรณเสริมในผูปว ยภาวะตางๆ เชน ผูปว ยอัมพาตครึ่งซีกและ
อัมพาตครึ่งทอน ผูปวยทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ การฝกพันผายืดในผูปวยผาตัดแขนขาและ
การพันผายืดเพื่อวัตถุประสงคตางๆ เชน การลดบวมและการจํากัดการเคลื่อนไหว
Principles and techniques of body lifting, transfer, ambulation and gait
training. Assessment, selection and application of techniques including the uses of
ambulatory aids, wheelchair, prostheses and orthoses in patients with hemiplegic,
paraplegic and orthopedic conditions. Application of bandaging techniques for
amputees, swelling control and limitation of movement
654350

กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1
3(2-2-5)
Musculoskeletal Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดําเนินโรค การตรวจพิเศษ รังสีวินิจฉัย
กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการใชเหตุผลทางคลินิก เพื่อการวินิจฉัย

-51การวิ เ คราะห ป ญ หา การตั้ ง เป า หมายในการรั ก ษา การวางแผนการรั ก ษาโดยวิ ธี ก ารทาง
กายภาพบําบัด และการพยากรณโรค การปองกันโรคหรือการบาดเจ็บ การปองกันภาวะแทรกซอน
ของโรคทีเ่ กี่ยวกับกระดูกและกลามเนื้อ
Etiology, pathology, sign, symptom, progression, special tests,
diagnostic radiology, thinking and clinical decision making, clinical reasoning process
for diagnosis, problem analysis, goal of treatment and plan of treatment by physical
therapy techniques and prognosis, disease or injury prevention, prevention of
complications concerning diseases of musculoskeletal system
654351

กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 1
2(1-3-3)
Neurological Physical Therapy I
สาเหตุ พยาธิ กํา เนิ ด พยาธิส ภาพ อาการและอาการแสดงทางคลินิก การตรวจ
ประเมิน การรักษาทางการแพทยในผูปวยที่มีพยาธิสภาพที่สมอง การวินิจฉัยพยาธิสภาพที่สมองทาง
รั งสี วิ ทยา ยาที่ เ กี่ ย วข อง รวมทั้ งการควบคุมและการเรียนรูการเคลื่อนไหว การฟน ตัว ของระบบ
ประสาท กระบวนการคิดและการตัดสินใจทางคลินิก การตรวจประเมิน วินิจฉัย เทคนิคการรักษา
ตางๆ ทางกายภาพบําบัด และการบูรณาการการจัดการกายภาพบําบัดทางระบบประสาทในชุมชน
Etiology, pathology, sign and symptom, medical assessment and
treatment in patients with pathology of brain, radiological assessment in brain lesion,
drug related, including motor control and motor learning, recovery of nervous system,
clinical reasoning process, physical therapy evaluation, diagnosis and treatment and
integrated neurological physical therapy to community
654352

กายภาพบําบัดทางระบบหายใจและหัวใจ 1
2(1-2-3)
Cardiopulmonary Physical Therapy I
ภาพรั งสี ทรวงอก คลื่ น ไฟฟาหัว ใจ การทดสอบสมรรถภาพการทํางานของปอด
เครื่องมือติดตามและอุปกรณที่เกี่ยวของในผูปวยระบบหายใจและหัวใจ โรคระบบหายใจ การตรวจ
ประเมินผูปวยทางกายภาพบําบัดในผูปวยทางระบบหายใจและหัวใจ และเทคนิคการรักษาเบื้องตน
Chest x-ray, electrocardiography, pulmonary function test, monitoring
and life support equipments, respiratory diseases, physical therapy assessment and
treatment techniques for cardiopulmonary patients

654353

กายภาพบําบัดทางเด็ก 1
2(1-2-3)
Pediatric Physical Therapy I
บทบาทและหนาที่ของนักกายภาพบําบัดในทีมพัฒนาการเด็ก นิยามและความหมาย
ของพัฒนาการเด็ก พัฒนาการและการเจริญเติบโตทุกดาน ทั้ง กอน ขณะ และหลังคลอด และใน
ทารกแรกคลอดถึงเด็กอายุ 18 ป ทฤษฎีและกรอบแนวคิดดานพัฒนาการในการเคลื่อนไหวและการ
รับรูประสาทสัมผัส จิตวิทยาพัฒนาการขั้นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวของในบริบทการบําบัดรักษาผูปวยเด็ก
พัฒนาการลาชา การตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอพัฒนาการลาชา ภาวะสมองพิการและแนวทางการ

-52รักษา การซักประวัติ ตรวจรางกายทางคลินิก การวิเคราะหความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว การสรุป
ปญหา การตั้งเปาหมายและวางแผนการรักษา เทคนิคการกระตุนพัฒนาการระยะแรกเริ่มในเด็ก
พัฒนาการลาชาและสงเสริมพัฒนาการแบบองครวมในเด็กปกติ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและ
เหตุผลทางคลินิก
Roles of a physical therapist in a pediatric multidisciplinary team, terms
and definition of child development, growth and development at pre-, peri-, and postnatal phase, and childhood development from birth to adolescent (0 - 1 8 years old);
theory and concept of the development of infancy motor and perception, basic
developmental psychology used in childhood disability, screening assessments for
detecting risk to developmental delay, cerebral palsy and physical therapy
management. Subjective and objective assessments in pediatric physical therapy, the
use of Gross Motor Function Classification System, problem analysis, treatment
principles and planning, focused-integration practicing of physical therapy skills in
children with movement disorders, early intervention approach, a holistic way of
developmental stimulation in children with developmental delayed and healthpromotion for children with typical developing
654354

กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2
2(1-2-3)
Musculoskeletal Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดง การตรวจประเมินและการรักษา
ทางการแพทยและทางกายภาพบําบัดในผูปวยกระดูกหัก เอ็นขาด ขอเคลื่อน ผาตัดกระดูกสันหลัง
ผาตัดเปลี่ยนขอเทียม ภาวะแทรกซอน ขอหามและขอควรระวังในการรักษา ตลอดจนการแปลผลรังสี
วินิจฉัยในผูปวยทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ
Etiology, pathology, sign, symptom, medical and physical therapy
assessment and treatment in patients with fracture, tendon and ligament tears, joint
dislocation, including physical therapy in patients with spinal surgery, joint arthroplasty,
complications, precautions and interpretation of related radiology in patients with
musculoskeletal disorders
654355

กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 2
3(2-2-5)
Neurological Physical Therapy II
สาเหตุ พยาธิ กํา เนิ ด พยาธิส ภาพ อาการและอาการแสดงทางคลินิก การตรวจ
ประเมิน การรักษาทางการแพทย รวมทั้งกระบวนการคิดและการตัดสิน ใจทางคลินิ ก การตรวจ
ประเมิน วินิจฉัย และเทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบัดในผูปวยที่มีพยาธิสภาพที่ไขสันหลัง ซีรี
เบลลัม เบเซลแกงเกลี ย เวสติบูลาร เสนประสาทสวนปลาย รอยตอเสนประสาท และกลามเนื้ อ
ตลอดจนหลักการรักษาทางอรรถบําบัด และกิจกรรมบําบัด

-53Etiology, pathology, sign and symptom, medical assessment
andtreatment in neurological patients including clinical reasoning process, physical
therapy evaluation, diagnosis and treatment in patients with pathology of spinal cord
cerebellum, basal ganglia, vestibular, peripheral nerve, neuromuscular junctions and
muscles; and principles of speech therapy and occupational therapy
654356

กายภาพบําบัดทางระบบหายใจและหัวใจ 2
3(2-2-5)
Cardiopulmonary Physical Therapy II
การชวยฟนคืนชีพขั้นตน เทคนิคการปลอดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความรู
พื้นฐานศัลยศาสตรทรวงอก การรักษาทางกายภาพบําบัดในผูปวยทางอายุรกรรมและศัลยกรรมทรวง
อก ตั้งแตระยะวิกฤตจนถึงระยะการฟนฟูสมรรถภาพของหัวใจและปอด รวมถึงกรณีศึกษา
Basic life support, sterile technique, cardiovascular diseases,
fundamental of general thoracic surgery, physical therapy in internal medicine and
thoracic surgery patients from critical conditions to rehabilitation phase and case study
654357

กายภาพบําบัดทางเด็ก 2
2(1-3-3)
Pediatric Physical Therapy II
ภาวะหรือโรคอื่นๆ ที่สงผลใหเด็กมีความเสี่ยงตอพัฒนาการลาชาและมีปญหาการ
เคลื่อนไหว การเนนการบูรณาการฝกทักษะการรักษาทางกายภาพบําบัดเด็ก ตามกรอบแนวคิด the
International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth
version (ICF-CY, WHO 2007) หลักการกระตุนพัฒนาการทางระบบประสาท หลักการรักษาทาง
กิจกรรมบําบัดและอรรถบําบัดในเด็ก โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และเหตุผลทางคลินกิ การจัดการ
ดูแลในบริบทสิ่งแวดลอม เชน ใชเทคโนโลยีอุปกรณเครื่องชวยในเด็กที่มีขอจํากัดทางการเคลื่อนไหว
ในบาน โรงเรียนและชุมชนไดอยางเหมาะสม รวมถึงการนําเสนอกรณีศึกษาโดยใชปญหาเปนฐาน
Conditions or diseases risk to and affected to child developmental
delay, and movement disorders, focused-integration practicing of physical therapy
skills according to the International Classification of Functioning, Disability and Health,
Children and Youth version (ICF-CY, WHO 2007) in children with movement disorders,
treatment principles and the concept of neurodevelopmental approach, pediatric
occupational and speech therapy, based on evidence-based practice and clinical
reasoning; management and support in environmental and personal factors such as
use of assistive technology for accessibility in home, school and community; including
case discussion based on problem based-learning group-class

-54654390

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
3(2-2-5)
Undergraduate Thesis I
หลักการวิจัยพื้นฐาน ระเบียบวิธีการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การสืบคน ประเมิน
และเลือกใชขอมูลอยางเปนระบบ ชีวสถิติพื้นฐาน การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ การนําเสนอโครง
รางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
Basic research principles, research methodology, research ethics,
searching, evaluating and selecting systematic data, basic biostatistics, writing a thesis
proposal, and thesis proposal presentation to thesis committee
654391

การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 1 2(0-8-0) (จัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวา 15 สัปดาห)
Clinical Practice in Physical Therapy I
การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัดขั้นพื้นฐาน ภายใตการดูแลของอาจารยในภาควิชา
กายภาพบําบัดหรือนักกายภาพบําบัด เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของนักกายภาพบําบั ด
กระบวนการและเทคนิควิธีการทางกายภาพบําบัดพื้นฐาน การเขียนรายงาน และการเขาหาผูปวย
อยางเหมาะสม รวมทั้งสังเกตการจัดการทางกายภาพบําบัด การทํางานรวมกับบุคลากรทางการ
แพทยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และการสรางความสัมพันธที่ดีตอผูปวยและญาติผูปวย
Clinical practice in physical therapy under supervision of staffs of
Physical Therapy Department or physical therapist regarding roles and responsibilities
of physical therapist, basic physical therapy procedures and techniques, report writing,
appropriate approaching to patients including observation of physical therapy
management, health team, creation of good relation to patients and their family
654392

การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 2 4(0-35-0) (จัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวา 8 สัปดาห)
Clinical Practice in Physical Therapy II
การฝ กปฏิ บั ติในโรงพยาบาลหรือหนวยงานที่เกี่ย วของ ภายใตการดูแลของ นัก
กายภาพบําบัด โดยเนนกระบวนการทางกายภาพบําบัด อันประกอบดวย การซักประวัติ รวบรวม
ขอมูล ตรวจรางกาย การประเมินผลการตรวจ การวินิจฉัย การวิเคราะหปญหา วางแผนการรักษา
ใหการรักษาฟนฟู และประเมินผลการรักษา การเขียนรายงานผูปวย รวมถึงการสงเสริมสุขภาพและ
การปองกันภาวะผิดปกติของประชาชนเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

-55Clinical practice in hospital or related settings under supervision of
physical therapist emphasizing physical therapy procedures: history taking, patient’s
data collection, physical examination, assessment, diagnosis, problem analysis,
treatment planning, intervention and rehabilitation, re-assessment and report writing
including health promotion and prevention in population for quality of life
improvement
654449

กายภาพบําบัดทางการกีฬา
2(1-2-3)
Sports Physical Therapy
บทบาทของนักกายภาพบํ าบัดทางการกีฬา ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับชีวกลศาสตร
ทางการกี ฬา ชนิ ดและกลไกของการบาดเจ็บจากการกีฬา การปฐมพยาบาลสําหรับการบาดเจ็บ
ทางการกีฬาขณะฝกซอมและแขงขัน หลักการจัดการการบาดเจ็บทางการกีฬา วิธีการตรวจประเมิน
การบํ าบั ดรั กษา การฟ น ฟู ส ภาพภายหลังการบาดเจ็บ วิธีการพัน ผายืด เทปกาว การปองกัน การ
บาดเจ็บและการสงเสริมสุขภาพในนักกีฬา และบุคคลทั่วไป ตลอดจนการกีฬาสําหรับคนพิการ
Role of sports physical therapist, basic knowledge of sports
biomechanics, types and mechanisms of injuries, first aid for sports injuries during
training and competition, principles of sports injury management, physical
examinations, treatment and rehabilitation after injuries, bandaging and taping,
prevention of sports injuries and health promotion in athletes and general people and
sports for disabled
654458

กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ
2(2-0-4)
Physical Therapy in Specific Conditions
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง และภาวะแทรกซอนของโรคตางๆ ที่ตอง
ไดรับการดูแลรักษาทางกายภาพบําบัด รวมทั้งงานทางกายภาพบําบัดในผูสูงอายุ สุขภาพสตรี และ
การควบคุมการบริโภคยาสูบ
Etiology, pathology, sign, symptom and complication of diseases that
require physical therapy treatment as well as physical therapy management on aging,
women health and tobacco control
654459

กายภาพบําบัดชุมชน
3(2-2-5)
Physical Therapy in Community Health
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพชุมชน กายภาพบําบัดชุมชน และการสราง
เครือขาย การสํารวจ การวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชนในขอบขายงานกายภาพบําบัด
การเขียนโครงการและบริหารโครงการเผยแพรความรูทางกายภาพบําบัดสูชุมชน ในดานสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค รักษาและฟนฟูสภาพ ที่สอดคลองตอความตองการของชุมชน รวมทั้งการผลิตสื่อ
ประกอบการแลกเปลี่ยนความรู ไดแก แผนภาพสไลด แผนพับ และโปสเตอร

-56Concepts related to community health care, physical therapy in
community, and networking. Surveying, analyzing health problems, and considering
what community needs within the scope of physical therapy, creation and
management of physical therapy project for health promotion, prevention, treatment
and rehabilitation in community which according to community demand. Media
production supporting for knowledge sharing including slides, brochure, and poster
654460

การบริหารและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ
2(2-0-4)
Administration and Professional Practices
ระบาดวิทยาพื้นฐาน เศรษฐศาสตรสุขภาพเบื้องตน ระบบบริการสุขภาพและการ
ควบคุมมาตรฐานการบริการ หลักการบริหารงาน และการประสานงานระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของ
จรรยาบรรณ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล ประกาศสิทธิผูปวย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการ
บริ ก ารกายภาพบํ า บั ด การจั ด ตั้ ง และการบริ ห ารจั ด การคลิ นิ ก กายภาพบํ า บั ด หรื อ การเป น
ผูประกอบการ รวมถึงการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
Basic epidemiology, Basic health economics, health service systems and
service standard control, principles of administration, inter-professional cooperation,
code of ethics, national health act, physical therapy license act, sanatorium act, patient
rights, and related legal issues, standard of physical therapy practice, setting up and
administration of physical therapy unit with continuous quality improvement
654490

สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar
การนําเสนอกรณีศึกษาในผูปวย บทความหรืองานวิจัยที่นาสนใจทางกายภาพบําบัด
เพื่อเสริมสรางทักษะในการนําเสนอ วิเคราะหและ วิจารณ เพื่อเปนประโยชนตอการประยุกตใชทาง
คลินิกและงานวิจัย
Case study, articles or interesting researches related to physical therapy
to encourage skills in seminar presentation, analysis and discussion for clinical and
research application
654491

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
3(0-9-4)
Undergraduate Thesis II
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายและการสรุปผล การสอบ
ปองกันวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ การนําเสนอวิทยานิพนธแบบโปสเตอร
Data collection and analysis, discussion and conclusion, thesis defense
to the thesis committee, poster presentation

-57654492

การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 3

2(0-8-0) (จัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวา 15 สัปดาห)
Clinical Practice in Physical Therapy III
การฝ ก ปฏิ บั ติ ท างกายภาพบํ า บั ด ภายใต ก ารดู แ ลของอาจารย ใ นภาควิ ช า
กายภาพบําบัด เกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิควิธีการดูแลทางกายภาพบําบัด โดยใชการบริการทาง
กายภาพบําบัดโดยอิงหลักฐาน หรือแนวทางการดูแลทางกายภาพบําบัดที่เหมาะสม ในผูปวยโรค
ระบบตางๆ การตัดสินใจทางคลินิกและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องตนทางกายภาพบําบัด

Clinical practice in physical therapy under supervision of staffs of
Physical Therapy Department regarding physical therapy procedures and techniques
with evidence-based physical therapy practice and proper physical therapy guidelines
in patients in various conditions, clinical decision and basic differential diagnosis for
physical therapy
654493

การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 4 6(0-35-0) (จัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวา 15 สัปดาห)
Clinical Practice in Physical Therapy IV
การฝ ก ปฏิ บั ติ ใ นโรงพยาบาล หรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ในภาครั ฐ เอกชน
ภายในประเทศหรือตางประเทศ โดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ภายใตการดูแลของนัก
กายภาพบําบัด โดยเนนการตรวจประเมิน การวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การวิเคราะหปญหา วาง
แผนการรักษา ใหการรักษา ฟนฟูโดยวิธีการทางกายภาพบําบัด ติดตามผลการรักษา และปรับเปลี่ยน
โปรแกรมการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกระบวนการตัดสินใจทางคลินิกอยางมีประสิทธิภาพ
เรียนรูการบริหารงานทางกายภาพบําบัด รวมทั้งบทบาทของนักกายภาพบําบัดในการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันภาวะผิดปกติของประชาชน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
Clinical practice in hospital or related settings, both governmental,
private organizations in Thailand or the foreign country under the permission from the
university under supervision of physical therapist emphasizing assessment, problem
analysis, treatment planning and implementation, follow-up and revision of treatment
program using clinical decision marking with efficiency, learning of administration in
physical therapy, physical therapy roles in health promotion, prevention of disorders
for improving people well-being

-58หมายเหตุ ความหมายของเลขประจําวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
1. ความหมายของเลขรหั สชุ ด ที่ 1 คือ ตัว เลขเฉพาะของแตละภาควิชา หรือสาขาวิชา
(รหัส 3 ตัวแรก)
001

หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมายถึง สาขาวิชากายภาพบําบัด

2. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ ตัวเลขประจํารายวิชา (รหัส 3 ตัวหลัง)
หลักหนวย
:
แสดงอนุกรมของรายวิชา
หลักรอย
:
แสดงชั้นป หรือชั้นปที่เรียน
หลักสิบ
:
แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
1
หมายถึง
พื้นฐานทางกายภาพบําบัด
2
หมายถึง
พื้นฐานทางการแพทย
3
หมายถึง
การตรวจประเมินปญหาทางกายภาพบําบัด
4
หมายถึง
วิธีการทางกายภาพบําบัด
5
หมายถึง
การประยุกตวิธีการทางกายภาพบําบัด
6
หมายถึง
การบริหารและวิธีปฏิบัติทางวิชาชีพ
9
หมายถึง
การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด สัมมนา และ
วิทยานิพนธ

-593.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

1.*

2.*

3.*

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

นายไชยยงค

นางสาวกนกพร

นางสาวจุฑาลักษณ

จรเกตุ

อุณเอกลาภ

กองสุข

สาขา

ประเทศ

ปที่สําเร็จการศึกษา

ปร.ด.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2554

วท.ม.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2547

วท.บ
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
วท.ม.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2545

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2542

วท.บ.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2538

วท.ม.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2548

วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

กายภาพบําบัด

ธรรมศาสตร

ไทย

2546

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย

อาจารย

อาจารย

หมายเหตุ: * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ภาระการสอน (ชม./ปการศึกษา)

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ตําแหนง
ทางวิชาการ

หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

503

503

504

504

401

401

-603.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)
ลําดับที่

4.

5.

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

นางปยธิดา

นางสาวโอปอร

อรุณวัฒนโชค

วีรพันธุ

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย

วท.ม.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2551

วท.บ.

กายภาพบําบัด

ธรรมศาสตร

ไทย

2547

วท.ม.

สรีรวิทยา

เชียงใหม

ไทย

2543

วท.บ.

กายภาพบําบัด

เชียงใหม

ไทย

2536

อาจารย

สาขา

ภาระการสอน (ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตรปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

371

371

314

305

-613.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่
1.

2.

3.

4.

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล
นางสาวกนกวรรณ

นายปริญญา

นางสาวโอปอร

นางสาวกนกพร

ศรีสุภรกรกุล

เลิศสินไทย

วีรพันธุ

อุณเอกลาภ

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สาขา

ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D.

Psychology

วท.ม.

สรีรวิทยา
ของการออกกําลังกาย

วท.บ.
ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ประเทศ

The University of
Warwick
มหิดล

สหราช
อาณาจักร
ไทย

2557

กายภาพบําบัด
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิทยาศาสตรการออก
กําลังกาย

เชียงใหม

ไทย

2540

มหิดล

ไทย

2555

วท.ม.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

วท.บ.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2541

วท.ม.

สรีรวิทยา

เชียงใหม

ไทย

2543

วท.บ.

กายภาพบําบัด

เชียงใหม

ไทย

2536

วท.ม.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2542

วท.บ.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2538

ปร.ด.

ภาระการสอน (ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตร
ปจจุบัน
270

หลักสูตร
ปรับปรุง
270

653

653

314

305

504

504

2543

2544

-623.2.2 อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับที่
5.

6.

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล
นางปนดา

นายไชยยงค

เตชทรัพยอมร

จรเกตุ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา

สาขา

รองศาสตราจารย

ปร.ด.

ระบบและนโยบาย
สุขภาพ

นเรศวร

ไทย

2554

M.Sc.

Allied Health
Professions

Georgia state
University

สหรัฐอเมริกา

2537

วท.บ.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2528

ปร.ด.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2554

วท.ม.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2547

วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2545

อาจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ภาระการสอน (ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตร
ปจจุบัน
380

หลักสูตร
ปรับปรุง
380

503

503

-633.2.2 อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับที่
7.

8. *

9.*

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล
นายวีระพงษ

นางมัทนา

นางสาวรัมภรดา

ชิดนอก

อังศุไพศาล

อินทโฉม

หมายเหตุ: * อยูในระหวางลาศึกษาตอ

คุณวุฒิการศึกษา

สาขา

ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D.

Sport and Health
Sciences

University of Exeter

สหราช
อาณาจักร

2556

วท.ม.

สรีรวิทยา
ของการออกกําลังกาย

มหิดล

ไทย

2547

วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
M.Sc.

กายภาพบําบัด

ขอนแกน

ไทย

2544

Advanced
Physiotherapy

University College
London

สหราช
อาณาจักร

2548

วท.บ.

กายภาพบําบัด

เชียงใหม

ไทย

2538

วท.ม.

กายภาพบําบัด

ขอนแกน

ไทย

2549

วท.บ.

กายภาพบําบัด

นเรศวร

ไทย

2546

ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ประเทศ

ภาระการสอน (ชม./ป
การศึกษา)
หลักสูตร
ปจจุบัน
262

หลักสูตร
ปรับปรุง
300

-

-

-

-

-643.2.2 อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับที่
10.*

11. *

12. *

13.

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุวลี

นางสาววรุณนภา

นายทวีวัฒน

นางสาวเสาวนีย

นามวงษา

ศรีโสภาพ

เวียงคํา

เหลืองอราม

หมายเหตุ: * อยูในระหวางลาศึกษาตอ

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สาขา

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

อาจารย

วท.ม.

กายวิภาคศาสตร

มหิดล

ไทย

2549

กายภาพบําบัด

นเรศวร

ไทย

2547

อาจารย

วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วท.ม.

กายภาพบําบัด

ขอนแกน

ไทย

2549

วท.บ.

กายภาพบําบัด

นเรศวร

ไทย

2547

อาจารย

M.Sc.

Applied Health
Research

University of Leicester

สหราช
อาณาจักร

ผูชวยศาสตราจารย

วท.บ.
ปร.ด.

กายภาพบําบัด
สรีรวิทยาทางการแพทย

นเรศวร
ขอนแกน

วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

กายภาพบําบัด

ขอนแกน

ภาระการสอน (ชม./ป
การศึกษา)
หลักสูตร
ปจจุบัน
-

หลักสูตร
ปรับปรุง
-

-

-

2556

-

-

ไทย
ไทย

2550
2550

515

515

ไทย

2544

-653.2.2 อาจารยประจํา (ตอ)
ลําดับที่
14.

15.

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฑาลักษณ

นางปยธิดา

กองสุช

อรุณวัฒน
โชค

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สาขา

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

อาจารย

วท.ม.

กายวิภาคศาสตร

มหิดล

ไทย

2550

กายภาพบําบัด

ธรรมศาสตร

ไทย

2546

อาจารย

วท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
วท.ม.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2551

วท.บ.

กายภาพบําบัด

ธรรมศาสตร

ไทย

2547

ภาระการสอน (ชม./ป
การศึกษา)
หลักสูตร
ปจจุบัน
401

หลักสูตร
ปรับปรุง
401

371

371

-663.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่

1.

ชื่อ-สกุล

นางสาวกฤษณา ครุฑนาค

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สาขา

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

-

อาจารย

วท.บ.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2548

วท.ม.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2552

ภาระการสอน (ชม./ป
การศึกษา)
หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

3

3

2.

นางสาวจินตนา ปาลิวนิช

-

นักกิจกรรมบําบัด
ชํานาญการ

วท.บ.

กิจกรรมบําบัด

เชียงใหม

ไทย

2527

4

4

3.

นางจิรนันท วีรกุล

-

ผูชวยศาสตราจารย

ว.ว.

กุมารเวชศาสตร

จุฬาลงกรณ

ไทย

2545

3

3

พ.บ.

-

เชียงใหม

ไทย

2539

พบ.ม.

-

สถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร

ไทย

2538

6

6

Diploma

Orthopaedie
mechaniker meister

Bumdex Sachs Schule
(Dortmund, Germany)

เยอรมันนี

2532

วท.บ.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2519

4.

นายชนินทร นาควิเชตร

-

-

-673.2.3 อาจารยพิเศษ (ตอ)
ลําดับที่

5.

6.

7.

ชื่อ-สกุล

นายชลภัฎ จาตุรงคกุล

นายธนกร ศศะยานันท

นางสาวนวลลออ ธวินชัย

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สาขา

-

-

ว.ว.

-

-

นักกายภาพบําบัด

อาจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

จิตเวชศาสตรเด็กและ
วัยรุน

มหิดล

ไทย

2552

พ.บ.

-

นเรศวร

ไทย

2548

B.A.

Biology

Chaminade university

Certificate Sports
Physiotherapy

Sports
Physiotherapy

University of Bath

สหราช
อาณาจักร

2557

วท.บ.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2545

Ph.D.

Physical TherapyPediatrics

Drexel University

สหรัฐอเมริกา

2548

Master of Science

Physical TherapyPediatrics

MCP Hahnemann
University

สหรัฐอเมริกา

2543

วท.บ.

กายภาพบําบัด

เชียงใหม

ไทย

2535

ภาระการสอน (ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

3

3

3

6

4

4

2541

-683.2.3 อาจารยพิเศษ (ตอ)
ลําดับที่

8.

ชื่อ-สกุล

นางน้ําทิพย อินทับ

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สาขา

-

-

ว.ว.

กุมารเวชศาสตรทารก
แรกเกิดและปริกาํ เนิด
กุมารเวชกรรม

พ.บ.
ว.ว.

พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.

ว.ว.
9.

นางนุสรา พงษสุทธิรกั ษ

-

-

10.

นางปานจิต วรรณภิระ

-

-

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

มหิดล

ไทย

2548

เชียงใหม

ไทย

2546

พัฒนาการและ
พฤติกรรม

ขอนแกน
สถาบันเด็กแหงชาติมหา
ราชินี

ไทย
ไทย

2540
2545

เวชศาสตรฟนฟู
-

เชียงใหม
มหิดล
เชียงใหม

ไทย

2536
2540
2536

ภาระการสอน (ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

3

3

3

3

20

20

-693.2.3 อาจารยพิเศษ (ตอ)
ลําดับที่

11.

12.

ชื่อ-สกุล

นางสาวมัณฑนา วงศศิรินวรัตน

นางสาวศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

-

ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D.

Physiotherapy

วท.ม.

-

ผูชวยศาสตราจารย

สาขา

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

สหรัฐอเมริกา

2546

กายภาพบําบัด

Texas Woman’s
University
มหิดล

ไทย

2538

วท.บ.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2534

Doctor of
Philosophy

Communication
Disorders

The University of
Sydney

ออสเตรเลีย

2539

ศศ.ม.

ความผิดปกติในการสื่อ
ความหมาย

มหิดล

ไทย

2527

วท.บ.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2520

ภาระการสอน (ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตรปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

3

3

4

4

-703.2.3 อาจารยพิเศษ (ตอ)
ลําดับที่

13.

14.

ชื่อ-สกุล

นายศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร

นายศุภชัย กิตติศรีปญญา

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน
-

-

ตําแหนงทาง
วิชาการ
นายแพทย
ผูทรงคุณวุฒิ
-

คุณวุฒิการศึกษา

สาขา

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ว.ว.

ประสาทวิทยา

จุฬาลงกรณ

ไทย

2529

พ.บ.

-

มหิดล

ไทย

2522

ว.ว.

รังสีวิทยาทั่วไป

วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา

ไทย

2552

พ.บ.

-

มหิดล

ไทย

2546

ภาระการสอน (ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตรปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

4

4

3

3

15.

นายสมคิด เพื่อนรัมย

-

-

วท.บ.

กายภาพบําบัด

ขอนแกน

2539

-

8

8

16.

นายสมบัติ ลําคํา

-

นักกิจกรรมบําบัด

วท.บ.

กิจกรรมบําบัด

เชียงใหม

2541

-

4

4

-713.2.3 อาจารยพิเศษ (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

เลขที่บตั ร
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สาขา

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน (ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตรปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

17.

นางสาวอรทัย สิริเสรีภาพ

-

นักกายภาพบําบัด
เชี่ยวชาญ หัวหนา
งานกายภาพบําบัด
รพ.พุทธชินราช

วท.บ.

กายภาพบําบัด

มหิดล

ไทย

2523

6

6

18.

นายอรัมษ เจษฎาญานเมธา

-

ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D

Pharmacology
Pharmacy

University of Illinois

สหรัฐอเมริกา

2543

3

3

ภ.บ.
Ph.D.

เภสัชศาสตร
Physical Therapy

ไทย
ญี่ปุน

2534
2551

3

3

วท.ม.

วิทยาศาสตรการกีฬา

จุฬาลงกรณ
Sapporo Medical
University
เกษตรศาสตร

ไทย

2540

วท.บ.

กายภาพบําบัด

รังสิต

ไทย

2534

Pharm.D
19.

นางสาวอรอุมา บุณยารมย

-

อาจารย

2538

-724. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน)
การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัดในโรงพยาบาล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใหนิสิตสามารถนํา
ความรูทางดานวิชาการไปประยุกตใชในการปฏิบัติจริง และเปนการฝกปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นในสาขาวิชาชีพ
เดียวกัน

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู ความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
สิทธิพื้นฐานตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
(2) แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริย ธรรม เชน มีวินัย มีความรับ ผิดชอบ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และสามารถจัดการกับปญหา คุณธรรม
จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจที่เหมาะสม
(3) ปฏิ บั ติตามจรรยาบรรณวิช าชีพ และสามารถจัดการกับ ปญ หาจริย ธรรมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) ส ง เสริ ม ให ผู ใ ช บ ริ ก ารได รั บ รู และเข า ใจสิ ท ธิ ข องตนเองในการรั บ บริ ก าร
กายภาพบําบัด
4.1.2 ความรู
(1) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต
(2) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ
(3) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) อธิบ ายสาระสํ า คั ญ ของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริห ารงาน
เบื้องตนของระบบการบริการกายภาพบําบัด
(5) มีความรูดานการวิจัยและการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
4.1.3 ทักษะปญญา
(1) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
(2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอื่นที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
(3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการวิจัยหรือสรางนวัตกรรม ที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) สามารถประยุกตใชและบูรณาการความรูสาขากายภาพบําบัด กับความรูศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
4.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี จิ ต บริ ก าร สามารถปรั บ ตั ว และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ อ ย า งสร า งสรรค กั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร
ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา

-73แตกตางกัน

(2) สามารถทํ า งานเป น ที ม ในบทบาทผู นํ า และสมาชิ ก ในบริ บ ทหรื อ สถานการณที่
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

4.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถศึกษา ทําความเขาใจประเด็นปญหา เลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
(2) สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใชรูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสม
4.1.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิบัติ ทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทาง
กายภาพบํ า บั ด ป อ งกั น บํ า บั ด รั ก ษา ฟ น ฟู และส ง เสริ ม สุ ข ภาพแก ผู ใ ช บ ริ ก ารตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด
(2) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวม โดยประยุกต ใช
ความรูความเขาใจศาสตรกายภาพบําบัดและศาสตรที่เกี่ยวของ การใชเหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชิง
ประจักษในการปฏิบัติงาน

-744.2 ชวงเวลา
วิชา

ชั้นป

ภาคการศึกษา

1. การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 1

3

ปลาย

2. การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 2

3

ฤดูรอน

3. การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 3

4

ตน

4. การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 4

4

ปลาย

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วิชา

ชั้นป

การฝกปฏิบัติภาคสนาม

1. การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 1

3

ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง
กายภาพบํ า บั ด ขั้ น พื้ น ฐาน
ภายใตการดูแลของอาจารย
ในภาควิช ากายภาพบําบัด
เ กี่ ย ว กั บ บ ท บ า ท แ ล ะ
ความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก
ก า ย ภ า พ บํ า บั ด
กระบวนการและเทคนิ ค
วิ ธี ก ารทางกายภาพบําบัด
พื้น ฐาน การเขีย นรายงาน
และการเขาหาผู ปวยอย าง
เหมาะสม รวมทั้งสังเกตการ
จัดการทางกายภาพบําบัด
การทํางานรวมกับบุคลากร
ท า ง ก า ร แ พ ท ย อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ และ การสราง
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ ผู ป ว ย
และญาติผูปวย

จํานวนชั่วโมงและ
ตารางสอน
2(0-8-0) จัดการเรียน
การสอนไม น อ ยกว า
1 5 สั ป ด า ห ห รื อ
ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง
8 ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห
หรือ สัปดาหละ 5 วัน

-754.3 การจัดเวลาและตารางสอน (ตอ)
วิชา
2. การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 2

ชั้นป การฝกปฏิบัติภาคสนาม
3

ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ใ น
โ ร ง พ ย า บ า ล ห รื อ
ห น ว ย ง า น ที่ เ กี่ ยว ข อ ง
ภายใต ก ารดู แ ลของ นั ก
กายภาพบําบัด โดยเนน
กระบวนการทาง
ก า ย ภ า พ บํ า บั ด อั น
ประกอบด ว ย การซั ก
ประวั ติ รวบรวมข อ มู ล
ต ร ว จ ร า ง ก า ย ก า ร
ประเมินผลการตรวจ การ
วิ นิ จ ฉั ย การวิ เ คราะห
ปญหา วางแผนการรักษา
ให ก ารรั ก ษาฟ น ฟู และ
ประเมินผลการรักษา การ
เ ขี ย น ร า ย ง า น ผู ป ว ย
รวมถึงการสงเสริมสุขภาพ
และการป อ งกั น ภ าว ะ
ผิ ด ปกติ ข องประชาชน
เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จํานวนชั่วโมงและ
ตารางสอน
4(0-35-0) จัดการเรียน
การสอนไมนอยกวา 8
สัปดาห หรือ
ไมนอยกวา 280 ชั่วโมง
35 ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือ สัปดาหละ 5 วัน

-764.3 การจัดเวลาและตารางสอน (ตอ)
วิชา

ชั้นป

การฝกปฏิบัติภาคสนาม

3. การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 3

4

ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง
กายภาพบําบัด ภายใตการ
ดู แ ล ข อ ง อ า จ า ร ย ใ น
ภาควิ ช ากายภาพบํ า บั ด
เกี่ยวกับกระบวนการและ
เทคนิ ค วิ ธี ก ารดู แ ลทาง
กายภาพบําบัด โดยใชการ
บริการทางกายภาพบําบัด
โ ด ย อิ ง ห ลั ก ฐ า น ห รื อ
แนว ทางการดู แ ล ท า ง
กายภาพบําบัดที่เหมาะสม
ในผู ป ว ยโรคระบบต า งๆ
การตั ด สิ น ใจทางคลิ นิ ก
และการวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค
เ บื้ อ ง ต น ท า ง
กายภาพบําบัด

จํานวนชั่วโมงและ
ตารางสอน
2(0-8-0) จัด การเรียน
การสอนไมนอยกวา 15
สั ป ดาห ) หรื อ ไม น อ ย
ก ว า 120 ชั่ ว โ ม ง 8
ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห หรื อ
สัปดาหละ 5 วัน

-774.3 การจัดเวลาและตารางสอน (ตอ)
วิชา

ชั้นป

การฝกปฏิบัติภาคสนาม

4. การฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 4

4

การฝกปฏิบัติในโรงพยาบาล
หรือหนว ยงานที่เกี่ย วของทั้ง
ใ น ภ า ค รั ฐ เ อ ก ช น
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ
ตางประเทศ โดยไดรับ ความ
เห็ น ชอบจากมหาวิ ท ยาลั ย
ภ า ย ใ ต ก า ร ดู แ ล ข อ ง นั ก
กายภาพบําบัด โดยเนน การ
ตรวจประเมิน การวินิจฉัยทาง
กายภาพบําบัด การวิเคราะห
ปญหา วางแผนการรักษา ให
การรักษา ฟนฟูโดยวิธีการทาง
ก า ย ภ า พ บํ า บั ด ติ ด ต า ม
ผลการรักษา และปรับเปลี่ยน
โปรแกรมการรั ก ษาอย า งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย ใ ช
กระบวนการตั ด สิ น ใจทาง
คลิ นิ ก อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เรี ย นรู ก ารบริ ห ารงานทาง
ก า ย ภ า พ บํ า บั ด ร ว ม ทั้ ง
บทบาทของนักกายภาพบําบัด
ในการส ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
การปองกันภาวะผิดปกติ ของ
ประชาชน เพื่ อ ให มี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดี

จํานวนชั่วโมงและ
ตารางสอน
6( 0 - 35- 0 ) จั ด ก า ร
เรี ย นการสอนไม น อ ย
กว า 15 สั ป ดาห หรือ
ไมนอยกวา 525 ชั่วโมง
35 ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห
หรือ สัปดาหละ 5 วัน

-785. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงาน
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักการวิจัยพื้นฐาน จริยธรรมการวิจัย การสืบคน ประเมินและเลือกใชขอมูล อยา งเปน
ระบบ สถิติพื้นฐาน การเขียนโครงร าง ระเบียบวิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายและสรุปผล รวมทั้งการ
นําเสนอผลงานวิจัยทางกายภาพบําบัด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู ความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
สิทธิพื้นฐานตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
(2) แสดงออกซึ่ งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริย ธรรม เชน มีวินัย มีความรับ ผิดชอบ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และสามารถจัดการกับปญหา คุณธรรม
จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจที่เหมาะสม
(3) ปฏิ บั ติตามจรรยาบรรณวิช าชีพ และสามารถจัดการกับ ปญ หาจริย ธรรมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) ส ง เสริ ม ให ผู ใ ช บ ริ ก ารได รั บ รู และเข า ใจสิ ท ธิ ข องตนเองในการรั บ บริ ก าร
กายภาพบําบัด
5.2.2 ความรู
(1) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต
(2) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ
(3) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) อธิ บ ายสาระสํ า คั ญ ของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริห ารงาน
เบื้องตนของระบบการบริการกายภาพบําบัด
(5) มีความรูดานการวิจัยและการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
5.2.3 ทักษะปญญา
(1) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
(2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอื่นที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
(3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการวิจัยหรือสรางนวัตกรรม ที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) สามารถประยุกตใชและบูรณาการความรูสาขากายภาพบําบัด กับความรูศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
5.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มี จิ ต บริ ก าร สามารถปรั บ ตั ว และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ อ ย า งสร า งสรรค กั บ ผู ใ ช บ ริ ก าร
ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา
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(2) สามารถทํ า งานเป น ที ม ในบทบาทผู นํ า และสมาชิ ก ในบริ บ ทหรื อ สถานการณที่
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

5.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถศึกษา ทําความเขาใจประเด็นปญหา เลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
(2) สามารถใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใชรูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสม
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย และชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาตน
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 การเลือกหัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงาน
นิสิตสามารถเลือกหัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงานไดดวยตนเอง
แลวเสนอตออาจารย ประจํ าภาควิช ากายภาพบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้ นๆ เพื่อพิจารณารั บ เป น
อาจารยที่ปรึกษา หรืออาจรับหัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงานจากอาจารยประจําภาควิชา
กายภาพบําบัดที่มีเรื่องที่จะทําอยูแลวก็ได
5.5.2 การจัดทําและเสนอโครงรางวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงาน
โครงรางวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงานปนเอกสารที่นิสิตตองจัดทําขึ้น
เพื่อเสนอแนวทางการวิจัย ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองจัดทําโครงรางวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาตรีหรือโครงงานตามแบบฟอรมตามที่คูมือโครงงานวิชาชีพ คณะสหเวชศาสตร กําหนดไว สวนการ
เสนอโครงรางวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงานนั้น ใหนิสิตสงโครงรางวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
หรือโครงงานที่จัดทําขึ้นตามแบบฟอรมตอกรรมการสอบ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
นิสิตตองจัดทําโครงรางวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงานและดําเนินตาม
ขั้นตอน จนกระทั่งผานการสอบโครงรางเปนที่เรียบรอย จึงจะทําการวิจัยได ทั้งนี้นิสิตแตละคนสามารถนํา
โครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ โครงงานที่ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น เสนอของบประมาณอุ ด หนุ น การทํ า
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงานไดตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยขั้นตอนการสอบโครงราง
วิทยานิพนธจะตองเสร็จสิ้นภายในภาคปลาย ชั้นปที่ 3

-805.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 การสอบโครงรางวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงาน
การสอบโครงร า งวิทยานิพนธร ะดับ ปริญ ญาตรีหรือโครงงานมีวัตถุป ระสงคเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมทั้งในดานหัวขอ และเนื้อหาของโครงรางวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงาน
โดยคณะกรรมการการสอบโครงรางวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงาน ซึ่งจะพิจารณาตามหัวขอตางๆ
ของแบบประเมินโครงรางวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงานตามแบบฟอรมที่คูมือโครงงานวิชาชีพ
คณะสหเวชศาสตร กําหนดไว
5.6.2 การประเมินผลความกาวหนาของวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงาน
การประเมิ น ผลความกาวหนาของวิทยานิ พนธร ะดับ ปริ ญ ญาตรีห รือโครงงานมี
วัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงานติดตามการทําวิจัยของนิสิต วา
มีความกาวหนาในการวิจัยเปนไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไวในโครงรางวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือ
โครงงานหรือไม และมีความกาวหนามากนอยเพียงใด
5.6.3 การสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงาน
การสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงานแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
การสอบปากเปลาวิทยานิพนธร ะดับ ปริญญาตรีห รือโครงงานและการนําเสนอผลงานในภาคโปสเตอร มี
วัตถุประสงคเพื่อพิจารณาความสามารถของนิสิตในการทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ทั้งในดาน
การพูดและการเขียน ความรอบรูในเนื้อหา โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นิสิตทําวิจัย ความสามารถเชิง
ความรู ความเขาใจ ความชัดเจน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม ตามหัวขอตางๆ ของแบบ
ประเมินการสอบปากเปลาวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีหรือโครงงานและแบบประเมินการนําเสนอผลงานใน
ภาคโปสเตอรตามแบบฟอรมที่คูมือโครงงานวิชาชีพ คณะสหเวชศาสตร กําหนดไว โดยขั้นตอนการสอบปองกัน
วิทยานิพนธและการนําเสนอวิทยานิพนธจะตองเสร็จสิ้นภายในภาคตน ชั้นปที่ 4
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต

ความสามารถสหวิชาชีพ

- กิ จ กรรมส ง เสริ ม หลั ก สู ต รและวิ ช าการให ทุ ก สาขาวิ ช า
ทํารวมกัน

ความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน

- จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีสวนรวมกับชุมชน
- กิจกรรมบริการวิชาการใหกับชุมชน
- กิจกรรมคายอาสา

ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ

- ส ง เสริ ม ให เ ข า รั บ การอบรมการใช โ ปรแกรมการเรี ย น
ภาษาอังกฤษดวยตนเองของ NULC
- จัดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
- สงเสริม/จัดการเรียนการสอนใหใชเครื่องคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ความสามารถดานการวิจัย

- จัดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธระดับปริญญา
ตรี จํานวน 2 รายวิชา

ความสามารถด า นการคิ ด วิ เ คราะห - จัดใหมีรายวิชาที่ชวยพัฒนาทั กษะการคิ ด วิเคราะหและ
การตั ด สิ น ใจ และการแก ไ ขป ญ หาอย า ง ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ ไ ด แ ก ร า ย วิ ช า
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกลามเนื้อ กายภาพบําบัด
เปนระบบ
ทางระบบประสาท กายภาพบํ า บั ด ทางระบบหายใจและ
หัวใจ กายภาพบําบัดทางเด็ก กายภาพบําบัดทางการกี ฬา
กายภาพบําบัดชุมชน กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ และ
รายวิชาการฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 1-4

-822. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู ความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
สิทธิพื้นฐานตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
(2) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เชน มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และสามารถจัดการกับปญหา คุณธรรม
จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจที่เหมาะสม
(3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) ส ง เสริ ม ให ผู ใ ช บ ริ ก ารได รั บ รู และเข า ใจสิ ท ธิ ข องตนเองในการรั บ บริ ก าร
กายภาพบําบัด
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออกที่
มุงสูความสําเร็จในระหวางการเรียนการสอน โดยเนนย้ําในเรื่องการเขาเรียน การสงงานตรงเวลา และการไม
ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น
(2) วิเคราะหประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของบุคคล
ตัวอยางที่ใชคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทําโครงงาน ที่
ใชแนวคิด วิธีการทางดานคุณธรรม จริยธรรม และดานจิตสาธารณะ
นอกจากกลยุทธการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนและ
การเรียนรูจากสถานการณจริง ในหลักสูตรยังมีรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพอยู
ในหลักสูตร
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) กําหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางดานคุณธรรม
จริยธรรม ในแตละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชในรายวิชา การมาเรียน สงงานตรงเวลา และไมทุจริตในการ
สอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น กลาที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน รวมทั้งการสังเกต
พฤติกรรมที่มีตอเพื่อน อาจารย และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(2) กํ า หนดวิ ธี การประเมิน ผลการเขารวมกิจ กรรมทางวิชาการทางวิชาชีพ หรือ
ประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมดานจิตสาธารณะ

-832.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต
(2) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ
(3) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงาน
เบื้องตนของระบบการบริการกายภาพบําบัด
(5) มีความรูดานการวิจัยและการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนย กลาง โดยมีการใหคําแนะนําและเปด
โอกาสใหผูเรียนไดคนควา สืบคน เพื่อทําความเขาใจองคความรูดวยตนเอง โดยใชวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางในหลากหลายรูปแบบ ไดแก
(1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
(2) ใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
(3) ใชการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
(4) ใชการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
(5) ใชการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
(6) ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips)
(7) ใชการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching)
(8) ใชการเรียนการสอนโดยชุมชนเปนฐาน (Community-based Learning)
(9) ใชการสอนแบบเนนวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning)
(10) ใช ก ารปฏิ บั ติ ง านกั บ แหล ง ประสบการณ วิ ช าชี พ / สถานประกอบการ
(Professional Training / Co-operative Education)
ในภาคปฏิบัตินั้น มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดทดลองฝกใชเครื่องมือตางๆ
รวมถึงฝกปฏิบัติจริงกับผูใชบริการ โดยมีวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ เชน การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ
(Practice) การสอนโดยใชสถานการณจําลอง (Simulation) การสอนสาธิต (Demonstration method) และ
การสอนแบบโครงการ (Project method) โดยจะสอดแทรกเนื้อหาและกิจ กรรมเพื่อพัฒ นาจิตพิสัย ด า น
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใหแกผูเรียน
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
กลยุทธการประเมินประกอบดวย การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพื่อใหครอบคลุม
การประเมินผลดานความรูทั้งการเรียนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง ไดแก
(1) ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปาก
เปลา และการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู
(2) ประเมิ น ทั ศนคติของการเรี ย นรู โดยการใช แบบสอบถาม หรื อแบบรายงาน
ตนเอง

-84(3) ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
(4) ประเมินผลโดยแหลงประสบการณวิชาชีพ /สถานประกอบการ
โดยผูเรียนจะไดรับการประเมินแบบรอบดาน ไดแก การประเมินจากผูรวมสอน ผู
รวมเรียน และตัวผูเรียนเอง และมีการนําผลการประเมินแจงแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
(2) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและความรูอื่น
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
(3) สามารถใช กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร ในการวิจั ย หรือ สร างนวัตกรรม ที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) สามารถประยุกตใชและบูรณาการความรูสาขากายภาพบําบัด กับความรูศาสตร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ทั้งระดับบุคคลและ
กลุม ในสถานการณทั่วไปและสถานการณที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ไดแก
(1) ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
(2) ใช ก ารเรี ย นการสอนแบบการทดลองเป น ฐาน (Experimental-based
Learning)
(3) ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
(4) ใชการเรียนการสอนโดยการทํางานเปนฐาน (Work-integrated Learning)
(5) ใชการเรียนการสอนนอกสถานที่ (Field Trips)
(6) ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
(7) ใชการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม (Activity-based Learning)
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
แกไขปญหา เชน

การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิดและ การ

(1) ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปาก
เปลา ประเมินกระบวนการทํางานเปนทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู
(2) ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
(3) ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

-852.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
รับผิดชอบ

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

(1) มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสั มพันธ อยางสรางสรรค กับผูใช บ ริ การ
ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา
(2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณที่
แตกตางกัน
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2.4.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั กษะความสั ม พั น ธร ะหว า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ใช ก ารเรี ย นการสอนที่ เ น น การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ (Co-operative and
Collaborative Learning) โดยสงเสริมความรับผิดชอบตอการเรียนรู ของตนเองและเพื่อนรวมกลุม
(2) ใหนิสิตคนควาเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (Investigative and Life Long
Learning)
(3) ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
(4) ใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)
รับผิดชอบ

ตาง ๆ

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
(1) ประเมินความรับผิดชอบการมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน

(2) ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมายและวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพื่อน (Peer
evaluation) โดยใหเพื่อนในกลุมประเมินพฤติกรรมการทํางาน
(3) ประเมิ น ทั ศ นคติ ข องการใช ชี วิ ต และการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยการใช
แบบสอบถาม หรือแบบประเมินตนเอง
(4) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
(5) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรูตาม
ประสบการณการเรียนรูและความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถศึกษา ทําความเขาใจประเด็นปญหา เลือก และประยุกตใชเทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

-86(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ
ที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวาง
บุคคลทั้งการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเ รียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวข องใน
สถานการณที่หลากหลาย และมีการจัดประสบการณ การเรียนรูที่ส งเสริ มใหผูเรีย นไดใช ความสามารถใน
การเลือกเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ โดยมีวิธีการจัดการเรียนการ
สอนในหลากหลายรูปแบบ ไดแก
(1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
(2) ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
(3) ใช ก ารเรี ย นการสอนแบบการทดลองเป น ฐาน (Experimental-based
Learning)
(4) ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
(5) ใชการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
(6) ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
(7) ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบสัมมนา (Seminar)
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอ จาก
ผลงานที่ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
(2) ประเมิ น ความสามารถในการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลขและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเสนอจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา

-872.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิบัติ ทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย
ทางกายภาพบํ า บั ด ป องกั น บํ า บั ดรั กษา ฟน ฟู และสงเสริมสุขภาพแกผูใชบ ริการตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด
(2) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวม โดยประยุกต
ใชความรูความเขาใจศาสตรกายภาพบําบัดและศาสตรที่เกี่ยวของ การใชเหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชิง
ประจักษในการปฏิบัติงาน
2.6.2 กลยุทธการสอนที่จะใชในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
กลยุทธการสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีหลากหลายกลยุทธ โดยเนนที่ขั้นตอน
การ พัฒนาทักษะของผูเรียนตั้งแตการใหสังเกตการณสาธิต การฝกหัดและการปฏิบัติภายใตการแนะนําของ
ผูสอน จนถึงการปฏิบัติอยางเปนอิสระ ทั้งนี้จะเนน
(1) การสาธิต
(2) การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
(3) การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ในสถานบริการสุขภาพและชุมชนให
ครอบคลุม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย การฝกปฏิบัติงานคูกับอาจารย
ผูควบคุมการฝกงาน มีวิธีจัดการเรียนการสอนโดยจัดใหมีการสัมมนาการฝกงาน ทั้งกอนและหลังฝ กงาน
รวมถึงการนิเทศการฝกงาน
(4) การทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม และ/หรือกิจ กรรมบําเพ็ญ
ประโยชนรวมกับอาจารย
2.6.3 กลยุทธการประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผูเรียน
เปนกลยุทธการประเมินทักษะทางวิชาชีพอยางเปนองครวม นั่นคือ การประเมิน
ทักษะที่บูรณาการทั้งความรู ทัศนคติคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพกับผูใชบริการ เชน
(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ สถานบริการสุขภาพ
และชุมชน
(2) การประเมินจากขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) จากอาจารยผูควบคุม
การฝกงาน ผูร ับบริการ และบุคลากรในหนวยงาน
(3) การสอบปฏิบัติการในทักษะวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
(4) ผลการดําเนิน โครงการบริการวิช าการแกสังคม และ/หรือกิจ กรรม
บําเพ็ญประโยชนโดยผูเรียนรวมกับผูสอน

-883. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู ความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด
(2) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เชน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
สุจริต เสียสละ เคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และสามารถจัดการกับปญหา คุณธรรม จริยธรรม
โดยใชดุลยพินิจที่เหมาะสม
(3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) สงเสริมใหผูใชบริการไดรับรู และเขาใจสิทธิของตนเองในการรับบริการกายภาพบําบัด
2. ความรู
(1) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต
(2) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรสุขภาพ
(3) อธิบายสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงานเบื้องตน
ของระบบการบริการกายภาพบําบัด
(5) มีความรูดานการวิจัยและการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
3. ทักษะปญญา
(1) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
(2) สามารถคิ ดวิ เ คราะห อย างเปน ระบบ โดยใชองคความรูทางวิช าชีพ และความรู อื่ น ที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
(3) สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการวิจัยหรือสรางนวัตกรรม ที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด
(4) สามารถประยุกตใชและบูรณาการความรูสาขากายภาพบําบัด กับความรูศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณและบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
ไป
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูใชบริการ ผูรวมงาน
และผูบังคับบัญชา
(2) สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณที่แตกตางกัน
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

-895. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถศึกษา ทําความเขาใจประเด็นปญหา เลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถสื่ อ สารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถเลื อ กใช รู ป แบบการนํ า เสนอที่
เหมาะสม
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิ บั ติ ทั กษะทางวิช าชี พ กายภาพบํ าบัด ในการตรวจประเมิน วินิจ ฉัย ทาง
กายภาพบํ า บั ด ป อ งกั น บํ า บั ด รั ก ษา ฟ น ฟู และส ง เสริ ม สุ ข ภาพแก ผู ใ ช บ ริ ก ารตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด
(2) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอยางเปนองครวม โดยประยุกต ใชความรู
ความเขาใจศาสตรกายภาพบําบัดและศาสตรที่เกี่ยวของ การใชเหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชิงประจักษใน
การปฏิบัติงาน

-903. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3. ทักษะปญญา

2. ความรู

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1

3.2

001201 ทักษะภาษาไทย















001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน













001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา











001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ











3.3

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห 6. ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
การ
ระหวาง
การสื่อสาร
ปฏิบัติ
บุคคลและ
และการใช
ทาง
ความ
เทคโนโลยี วิชาชีพ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

3.4

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1











































































กลุมวิชาภาษา

6.2

-913. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)

3. ทักษะปญญา

2. ความรู

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1

001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อ
การศึกษาคนควา
001222 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม















001223 ดุริยางควิจักขณ







001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน







3.2

3.3

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห 6. ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
การ
ระหวาง
การสื่อสาร
ปฏิบัติ
บุคคลและ
และการใช
ทาง
ความ
เทคโนโลยี วิชาชีพ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

3.4

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1





































กลุมวิชามนุษยศาสตร















6.2

-923. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)

3. ทักษะปญญา

2. ความรู

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1

3.2







3.3

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห 6. ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
การ
ระหวาง
การสื่อสาร
ปฏิบัติ
บุคคลและ
และการใช
ทาง
ความ
เทคโนโลยี วิชาชีพ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

3.4

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1





กลุมวิชาสังคมศาสตร
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพ
ชีวิต
001233 ไทยกับประชาคมโลก
001234 อารยธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม




















































001236 การจัดการการดําเนินชีวิต











001237 ทักษะชีวิต









001238 การรูเทาทันสื่อ
















































































6.2

-933. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)

3. ทักษะปญญา

2. ความรู

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1







001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน





001273 คณิตศาสตรและสถิติใน
ชีวิตประจําวัน
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน






001275 อาหารและวิถีชีวิต





001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว



























3.2

3.3

3.4

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห 6. ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
การ
ระหวาง
การสื่อสาร
ปฏิบัติ
บุคคลและ
และการใช
ทาง
ความ
เทคโนโลยี วิชาชีพ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1

4.
2





กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม

001277 พฤติกรรมมนุษย







001278 ชีวิตและสุขภาพ
001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน













4.3 5.1 5.2 5.3 6.1























































































6.2

-943. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)

3. ทักษะปญญา

2. ความรู

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1

3.2







3.3

3.4

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห 6. ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
การ
ระหวาง
การสื่อสาร
ปฏิบัติ
บุคคลและ
และการใช
ทาง
ความ
เทคโนโลยี วิชาชีพ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1

กลุมวิชาพลานามัย
001281 กีฬาและการออกกําลังกาย





















6.2

-953. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ

3. ทักษะปญญา

2. ความรู

1.1 1.2 1.3 1.4

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห 6. ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
การ
ระหวาง
การสื่อสาร
ปฏิบัติ
บุคคลและ
และการใช
ทาง
ความ
เทคโนโลยี วิชาชีพ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1

3.2

3.3

3.4

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1

รายวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
252182 แคลคูลัส 1







































255111 ชีวสถิติ







































256101 หลักเคมี







































261103 ฟสิกสเบื้องตน















































411222 ชีวเคมีพื้นฐาน







6.2

-963. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

3. ทักษะปญญา

2. ความรู

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร
บุคคลและ
และการใช
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 3.1

3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1

5.2 5.3 6.1

401202 กายวิภาคศาสตร 1

































401203 กายวิภาคศาสตร 2

































413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน



















413209 ประสาทกายวิภาคศาสตร



















รายวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
















6.2

-973. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

1.1

3. ทักษะปญญา

2. ความรู

1.2 1.3 1.4 2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห 6. ทักษะ
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
การ
ระหวาง
การสื่อสาร
ปฏิบัติ
บุคคลและ
และการใช
ทาง
ความ
เทคโนโลยี วิชาชีพ
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1

5.2 5.3

รายวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
654111 บทนําวิชาชีพกายภาพบําบัดและ
การสงเสริมสุขภาพ
654231 กายวิภาคศาสตรประยุกตและ
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
654241 การนวดเพื่อการรักษาทาง
กายภาพบําบัด
654242 การเสริมสรางสมรรถนะทางกาย














 














































6.1

6.2

-983. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3. ทักษะปญญา

3.1 3.2 3.3 3.4

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร
บุคคลและ
และการใช
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.
ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

6.1 6.2

รายวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
654243 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1









654244 การรักษาดวยความรอน ความเย็น
และแสง
654311 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย













654312 เภสัชวิทยาพื้นฐานสําหรับ
กายภาพบําบัด

























-993. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

3. ทักษะปญญา

3.1 3.2 3.3 3.4

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร
บุคคลและ
และการใช
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.
ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

6.1 6.2

รายวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ


654313 เวชศาสตรพื้นฐานสําหรับ
กายภาพบําบัด
654345 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2
654346 การบําบัดดวยการจัด ดัด ดึง
654347 การรักษาดวยไฟฟา

















































-1003. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

1.1 1.2

2. ความรู

1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3. ทักษะปญญา

3.1 3.2 3.3 3.4

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร
บุคคลและ
และการใช
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

6.
ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2

6.1

5.3

รายวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ


654348 การเคลื่อนยายและอุปกรณชวย
654350 กายภาพบําบัดทางระบบกระดูก
และกลามเนื้อ 1
654351 กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 1



654352 กายภาพบําบัดทางระบบหายใจ
และหัวใจ 1








































6.2

-1013. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

1.1

1.2 1.3 1.4 2.1





2. ความรู

3. ทักษะปญญา

2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2

4.
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

3.3 3.4 4.1

4.2

4.3

5. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.1 5.2 5.3 6.1 6.2

รายวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
654353 กายภาพบําบัดทางเด็ก 1





























654354 กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและ
กลามเนื้อ 2
654355 กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 2
654356 กายภาพบําบัดทางระบบหายใจและ
หัวใจ 2












6.
ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ












-1023. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

3. ทักษะปญญา

2. ความรู

1.1

1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3

654357 กายภาพบําบัดทางเด็ก 2





654390 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1





2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร
บุคคลและ
และการใช
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1

6.
ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ

5.2 5.3 6.1 6.2

รายวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ


654392 การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 2





654449 กายภาพบําบัดทางการกีฬา



























654391 การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 1





























































-1033. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

1.1

3. ทักษะปญญา

2. ความรู

1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3

2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร
บุคคลและ
และการใช
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1

5.2 5.3 6.1 6.2

รายวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
654458 กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ



654459 กายภาพบําบัดชุมชน









654460 การบริหารและวิธีปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
654490 สัมมนา



































6.
ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ









-1043. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

1.1

3. ทักษะปญญา

2. ความรู

1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3

2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4

5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร
บุคคลและ
และการใช
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1

6.
ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ

5.2 5.3 6.1 6.2

รายวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ


654491 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
654492 การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 3





654493 การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัด 4





205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
วิเคราะหเชิงวิชาการ
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอผลงาน
























































































-1053. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (ตอ)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)

1.1

2. ความรู

1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3

3. ทักษะปญญา

2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4

รายวิชาเฉพาะดาน
วิชาเลือก
654121 ฟตเนสและสปาเพื่อสุขภาพ









5. ทักษะ
4.
การวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวาง
การสื่อสาร
บุคคลและ
และการใช
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1

6.
ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ

5.2 5.3 6.1 6.2

-106หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร ภาควิชากายภาพบําบัด มีการวัดผล
สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ความสอดคลองของวัตถุประสงคของ
รายวิ ช า กั บ การวั ดผลการเรี ย นรู ของนิ สิ ต ใชกระบวนการพิจ ารณาประมวลรายวิชารวมกัน ในที่ป ระชุม
ภาควิชากอนเปดภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบการ
ประชุ ม พิ จ ารณาผลการตั ด เกรด ทั้ ง ในระดั บ ภาคและระดั บ คณะ โดยคณะกรรมการประจํ า ภาควิ ช า
คณะกรรมการบริหารกิจ การวิช าการ และคณะกรรมการประจําคณะ เปนกลไกในการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนิสิตทุกรายวิชา มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ภายหลั งการประชุมพิจ ารณาผลการตัดเกรด ภายหลังการจัดอบรมดาน
ศึกษาศาสตรแกอาจารย หรือหลังการไดรับการถายทอดความรูจากผูที่มีโอกาสไดไปอบรมทางดานนี้โดย
ตลอด
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ขอ 15 การ
วัดและการประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา (ระดับรายวิชา)
จัดใหมีระบบและกลไกเพื่อดําเนินการทวนสอบระดับรายวิชา ดังตอไปนี้
(1) มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของการออกขอสอบและการใหคะแนนใน
การประเมินผลการเรียนรูในรายวิชา โดยอาศัยคณะกรรมการที่ประกอบไปดวยอาจารยในกลุมวิชาที่เกี่ยวของ
อยางนอย 3 ราย
(2) มี ค ณะกรรมการทวนสอบ ตรวจสอบผลการเรี ย นในแต ล ะรายวิ ช า โดยอาศั ย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร คณะกรรมการประจําภาควิชา คณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับคณะ
และคณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร พิจารณาทวนสอบผลการเรียนตามลําดับ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา (ระดับหลักสูตร)
การทวนสอบระดับหลักสูตร กระทําโดยผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทวนสอบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู ทุ ก ด า นตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ สาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด มาตรฐานวิ ช าชี พ และ
ความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด โดยพิจารณาจากขอมูลหลากหลายดาน เชน ผลการเรียนใน
ทุ กรายวิ ช าของหลั กสูตร ผลการประเมิ น โดยแหลงฝกงาน ผลการประเมิน ความพึงพอใจตอบัณฑิต เพื่อ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรใหไดมาตรฐานวิชาชีพ

-1073. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ขอ 20 การ
เสนอใหไดรับปริญญาตรี (ภาคผนวก) และประกาศเกณฑการสําเร็จการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร และ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสภากายภาพบําบัด (ภาคผนวก)
เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา :
1) นิสิตตองศึกษาครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร และสําเร็จ
การศึกษาไดไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษาและไมเกิน 16 ภาคการศึกษา
ปกติหรือ 8 ปการศึกษา
2) ตองไดแตมไมต่ํากวาระดับ 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาความรูเฉพาะดานวิชาชีพกายภาพบําบัด
3) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 แตมระดับคะแนน
4) นิสิตทุกคนตองสอบผานการสอบความรูรวบยอด

-108หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป น ครู แ ก อ าจารย ใ หม ให มี ค วามรู แ ละเข า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมคณาจารยใหมีการเพิ่ มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่ อสงเสริ มการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะในแกคณาจารย
มีการสนับสนุนใหคณาจารยไดรับการพัฒนาทั้งในดานทักษะการจัดการเรียนการสอน ทักษะทาง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ โดยครอบคลุมดานตางๆ ดังตอไปนี้
๑) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารยอยางตอเนือ่ ง
๒) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนความสําเร็จ
ของมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดาน
๓) พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางกายภาพบําบัดใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
๔) พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ
๕) พัฒนางานวิจัย การนําเสนอผลงาน และการตีพิมพเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
๖) พัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้น
๗) พัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการหรือระบบเทียบเคียง
๘) สงเสริมการเขารวมประชุม และสัมมนาวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๙) เพิ่มพูน และพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับอาจารยใหมจะไดรับการพัฒนาสูบทบาทการเปนอาจารย โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศ
เพื่อแนะนําสูบทบาทการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนแนวทางการเขาสูตําแหนงทางวิช าการ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยและคณะไดจัดใหมีการอบรมหรือดูงานในเรื่องตางๆ เชน เรื่องหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล ความรูทางดานกายภาพบําบัดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การวิจัย และเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน การวิจัยได อีกทั้งมีการสนับสนุนในเรื่องของ
ครุ ภั ณฑ และงบประมาณสํ า หรั บ การทํ า วิจั ย การนําเสนอผลงาน และการตีพิมพและเผยแพร ผ ลงานทาง
วิชาการ โดยมหาวิทยาลัยและคณะมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง
สําหรับบุคลากรสายสนับสุนการเรียนการสอนนั้น คณะไดมีการพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากร
สายสนับสนุนการเรียนการสอน โดยสงเสริมใหบุคลากรฝายสนับสนุนการเรียนการสอนเขาประชุม/อบรม
ทักษะเฉพาะตําแหนงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และสงเสริมใหบุคลากรฝายสนับสนุนเขารวมการอบรมเสริมทักษะ
การทํางานที่ทันสมัยที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน

-109หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
1.1 ในการดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ตาง ๆ ของหลักสูตรใหดําเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาค
การศึกษาตน/ภาคการศึกษาปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี /ผูอํานวยการ
วิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- การจัดทําและสง มคอ 3, 4, 5, 6 , 7 และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับ อุ ดมศึ กษา โดยอัพโหลดผานระบบบริห ารจั ด การ
หลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดสง มคอ 3, 4, 5, 6 , 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
โดยการบริ ห ารหลั ก สู ต รเป น การดํ า เนิ น งานเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจแก ผู ที่ มี ส ว นได ส ว นเสี ย
โดยเฉพาะกลุมผูเรียนในหลักสูตร ไดมั่นใจวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ ประกอบดวย
1.1 การบริหารหลักสูตร
1.1.1 การเปดและปดหลักสูตร ภาควิชากายภาพบําบัด มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร
โดยมี เ กณฑ ก ารเป ด หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ทวิ ภ าค) ภาคปกติ ตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และตามแผนปฏิบัติการประจํ าปของคณะสหเวชศาสตร เปนแนวทางในการ
ดําเนินการ สําหรับการปดหลักสูตร ภาควิชากายภาพบําบัดมีเกณฑการปดหลักสูตร ถาโครงสรางหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ทวิภาค) ภาคปกติ ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และมีผู
ผานการคัดเลือกเขาศึกษา นอยกวารอยละ 30 ของเปาหมายจํานวนการรับเขาตามแผนการรับบุคคลเขา
ศึกษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ทวิ ภ าค) ภาคปกติ สาขาวิช ากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาควิชากายภาพบําบัดมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนกลไกในการบริหารจัดการเรียนการสอนใหเปนไปดวยความเรียบรอยตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร ทุกรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ จะตองมีผูรับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ ผู
ประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัดตารางเรียนรายวิชา อาจารยประจําทุ กทาน
จะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาที่ตนสอนเสมอ มีการดําเนินการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปด
โอกาสใหนิสิตไดศึกษาดวยตนเองและสงเสริมการสรางประสบการณจริง จากการศึกษากรณีผูปวย และการ
ฝกงาน รวมทั้งจัดโครงการกายภาพบําบัดชุมชนในชุมชนบริเวณใกลมหาวิทยาลัย มีการประเมินรายวิชาและ
การประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิต ตลอดจนมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงทุกปการศึกษา
1.1.3 ขั้นตอนการดูแล ควบคุมการพัฒนาวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี และการฝก
ปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด ภาควิชากายภาพบําบัดมีอาจารยที่เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ คณะสหเวชศาสตร ทําหนาที่ กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีของนิสิต ซึ่ง
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การประเมินความกาวหนาของวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี การสอบปากเปลาโครงรางวิทยานิพนธระดับ
ปริ ญ ญาตรี และการเสนอวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ภ าคโปสเตอร สํ า หรั บ การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทาง
กายภาพบําบัด มีการควบคุมคุณภาพ 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาดูงานแหลงฝกโดยคณาจารยเพื่อคัดเลือก
แหลงฝก การสัมมนาอาจารยควบคุมฝกงานจากแหลงฝก การจัดทําคูมือฝกงานของนิสิตเพื่อกําหนดแนว
ปฏิบัติ และเกณฑการประเมินผลการฝกปฏิบัติ การนิเทศฝกงาน และการสัมมนาหลังฝกงาน รวมถึงมีระบบ
และมาตรการการรักษาความปลอดภัยและปองกันอันตรายสําหรับนิสิตและอาจารย ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการ
ฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพและการเดินทางไปและกลับจากการฝกงานในแหลงฝกปฏิบัติ
1.1.4 การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร ภาควิ ช า
กายภาพบําบัด มีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ความสอดคลอง
ของวัตถุประสงคของรายวิชา กับการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชา
รวมกันในที่ประชุ มภาควิชาก อนเปดภาคเรี ยน เมื่อสิ้นสุดการเรีย นการสอนและการประเมิน ผลทุ กภาค
การศึกษา จะมีระบบการประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด ทั้งในระดับภาคและระดับคณะ โดยคณะกรรมการ
ประจําภาควิชา คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะ เปนกลไกในการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานด านการวัดและประเมิ นผลการเรีย นรู ของนิ สิตทุกรายวิช า มีการนําผลการประเมิ น มา
ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู ภายหลังการประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด ภายหลังการจัด
อบรมดานศึกษาศาสตรแกอาจารย หรือหลังการไดรับการถายทอดความรูจากผูที่มีโอกาสไดไปอบรมทางดาน
นี้โดยตลอด
1.1.5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ภาควิชากายภาพบําบัด มีอาคารปฏิบัติการ
สําหรับนิสิต และอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยซึ่งใชรวมกันกับคณะอื่นๆ นอกจากนั้น ยังไดรับจัดสรร
ครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา ทั้งที่เปนวัสดุอุปกรณการสอน และครุภัณฑวิทยาศาสตร เชน
หุนจําลอง เครื่องวัดสัดสวนของรางกายและภาวะกระดูกสันหลังคด เครื่องวัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย
ครุภัณฑและอุปกรณสําหรับ การวัดสมรรถภาพทางกาย อุปกรณวัดชวงการเคลื่อนไหวของขอตอ และ
อุปกรณสําหรับการออกกําลังกาย และกายภาพบําบัดเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกัน รักษา และฟนฟูหลาย
รายการ รวมทั้งครุภัณฑที่เปนเครื่องมือทางกายภาพบําบัดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2549)
เรื่องกําหนดเครื่องมือกายภาพบําบัด เชน เครื่องกําเนิดความรอนลึกดวยคลื่นสั้น เครื่องกําเนิดความรอนลึก
ดวยคลื่นไมโคร เครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษา เครื่องกระตุนกระแสไฟฟาทั้งความถี่ต่ําและความถี่ปาน
กลาง เครื่องปอนกลับทางชีวภาพ ถังน้ําวน ถังแชพาราฟน เครื่องแชแผนเก็บความร อน เครื่องกดบีบ
สํ า หรั บ ภาวะทางหลอดเลื อ ด เครื่ อ งผลิ ต แสงเลเซอร กํ า ลั ง ต่ํ า เครื่ อ งดึ ง กระดู ก สั น หลั ง ไฟฟ า เป น ต น
นอกจากนี้ ยั งมี ครุ ภั ณฑ เ พื่ อการเรี ย นการสอนและการวิจัย ที่ ทัน สมัย เชน เครื่องวัดสัญ ญาณไฟฟ า ของ
กลามเนื้อ เครื่องไอโซไคเนติก เครื่องวัดสมรรถภาพการใชออกซิเจนขณะออกกําลังกาย เครื่องวัดชวงการ
เคลื่อนไหวแบบไฟฟา เปนตน
ในดานการคนควาและศึกษาดวยตนเอง นิสิตสามารถทําการศึกษาคนควาดวยตนเองไดโดย
ใชบริการของหองอานหนังสือของคณะสหเวชศาสตร หองสมุดประจําคณะตางๆ และสํานักหอสมุดของ
มหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งมี ตํา รา วารสาร สิ่ งพิ มพ และสื่อโสตทัศนูป กรณที่ทัน สมัย มีจํานวนเครื่องคอมพิว เตอร
เพียงพอเพื่อรองรับความตองการในการใชบริการของนิสิต นอกจากนี้นิสิตยังสามารถใชบริการดานระบบ

-111สารสนเทศ จากหองคอมพิวเตอรของคณะสหเวชศาสตร รวมทั้งจากศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัย ในการสืบคนและแสวงหาความรูจากภายในและภายนอกประเทศไดจากเครือขายทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัย (INTRANET) และเครือขายทั่วโลก (INTERNET)
ในดานโสตทัศนูปกรณเพื่อการศึกษา คณะสหเวชศาสตรสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ ใหบริการ
แกคณาจารยเพื่อการสอน ทั้งกลองถายวิดิโอ กลองถายภาพ เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรโ นตบุ ค
เครื่องฉายภาพเหมือนจริง เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายแผนใส เครื่องเลนวีดีโอ เครื่องเลนวีซีดี โทรทัศนสี
นอกจากนี้ยังมีชุดมัลติมิเดียในหองเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีเครื่องปรับอากาศ
ในหองเรียนทุกหอง
1.1.6 แนวทางการบริหารหลักสูตร เพื่อใหการบริหารหลักสูตรมีการดําเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอย ภาควิชากายภาพบําบัด มีการบริหารหลักสูตรโดยยึดตามแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตามที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนด ในการดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ. ตาง ๆ ของหลักสูตรจะดําเนินการตาม
แผนการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ทั้งภาคการศึกษา
ตนและภาคการศึกษาปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการ
ดําเนินงานดังตอไปนี้
1) การจัดทําและสง มคอ.3, มคอ.4 โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
2) คณะรายงานการจัดสง มคอ.3, มคอ.4 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) การจัดทําและสง มคอ.5, มคอ.6 โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
4) คณะรายงานการจัดสง มคอ.5, มคอ.6 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5) การจัดทําและสง มคอ.7 และรายงานผลการดําเนินงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key performance Indicators) ผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
6) คณะรายงานการจัดสง มคอ.7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะสหเวชศาสตรจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเ พื่ อ
จัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะสหเวชศาสตร มีห องอานหนังสือและหองปฏิบัติการคอมพิว เตอรตลอดจนมีบ ริการ
Internet เป ด ให บ ริ ก ารในเครื อ ข า ยมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรเพื่ อ ให นิ สิ ต สามารถสื บ ค น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
นอกจากนี้นิสิตกายภาพบําบัดสามารถใชบริการหองสมุดคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุดที่มี
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สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยผานสํานักหอสมุด ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวของกับหลักสูตรจําแนกดังนี้
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด
รายการ

ตําราเรียน
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ

รายการ
วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
โสตทัศนวัสดุ
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

จํานวน
14,851
10,729
จํานวน
48
31
230
109
Academic Serch Elite
ACS
Annual Reviews
Business Source Premier
Cambridge Journals
CHE:PDF Dissertation Full Text
CINAHL Plus With Full text
Emerald
H.W.Wilson
ISI Web of Knowledge
Medline
ProQuest5000
ScienceDirect
SpringerLink
Thai Digital Collection
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ประสานงานกั บ สํ านั กหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ย วของ เพื่อบริการให
อาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาและนิสิตผูเรียนจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน
ในสวนของคณะสหเวชศาสตรจะมีหองอานหนังสือ เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสาร
เฉพาะทาง และจัดโสตทัศนูปกรณเพื่อประกอบการสอนของอาจารย เชน กลองถายวิดิโอ กลองถายภาพ
เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องฉายภาพเหมือนจริง เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายแผนใส
เครื่องเลนวีดีโอ เครื่องเลนวีซีดี โทรทัศนสี นอกจากนี้ยังมีชุดมัลติมิเดียในหองเรียนเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีผูชวยสอนประจําภาควิชากายภาพบําบัด ซึ่งจะคอยประสานงานกับนักวิชาการการศึกษา
งานบริ การการศึ ก ษา หน ว ยวิ ช าการ ทํ า หนาที่ป ระเมิน ความเพี ย งพอและความพึ ง พอใจของนิสิต ต อ สิ่ ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู และหรื อ การจั ด บริ ก ารด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาการเรีย นรู
นอกจากนี้ผูชวยสอนประจําภาควิชากายภาพบําบัดยังคอยอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของคณาจารยแลว
ยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของคณาจารยดวย
3. การบริหารคณาจารย
3.1 คุณสมบัติอาจารย
คุณสมบัติอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผล
บังคับใชในปจจุบัน และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทาและตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบําบัด และถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ยังไมหมดอายุ
3.2 สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา
ใหเปนตามเกณฑมาตรฐานของสภากายภาพบําบัด ดังนี้
1) ในภาพรวมกําหนดใหมีอาจารย 1 คนตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาไมมากกวา 8 คน
2) การฝกปฏิบัติทางกายภาพบําบัดในสถานพยาบาลกําหนดสัดสวน ดังนี้
- อาจารยผูสอนเปนผูควบคุมการฝกปฏิบัติในรายวิชาตางๆ สัดสวนอาจารย 1 คน
ตอนักศึกษาไมมากกวา 14 คน
- อาจารยผูสอนเปนผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก สัดสวนอาจารย 1 คนตอ
นักศึกษาไมมากกวา 6 คน
- อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งเปนบุคลากรในสถานพยาบาล
สัดสวนอาจารย 1 คนตอนักศึกษาไมมากกวา 2 คน
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หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน และมีคุณวุฒิหรือประสบการณในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
3.3 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามหลักเกณฑและวิธีการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามประกาศ
คณะสหเวชศาสตร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขอ 1 การวางแผนอัตรากําลัง และขอ 2 การสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร (ภาคผนวก) และมีคุณสมบัติตามที่ปรากฎอยูในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก)
3.4 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร
และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.5 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 อาจารยพิเศษสอนภาคทฤษฎี
ในบางหั ว ข อ เฉพาะด า น ภาควิ ช ากายภาพบํ า บั ด เชิ ญ อาจารย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวรมาทําการสอน ซึ่งจะเสนอ
แตงตั้งเปนรายป
3.3.2 อาจารยพิเศษควบคุมการปฏิบัติงานทางคลินิก
ภาควิ ช ากายภาพบํ า บั ด เชิ ญ นั ก กายภาพบํ า บั ด ที่ มี ป ระสบการณ ท างคลิ นิ ก ใน
สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัด เปนอาจารยพิเศษ
ควบคุมการปฏิบัติงานทางคลินิก ซึ่งจะเสนอแตงตั้งเปนรายป
3.6 แนวทางการพัฒนาคณาจารย
มีการสนับสนุนใหคณาจารยไดรับการพัฒนาทั้งในดานทักษะการจัดการเรียนการสอน ทักษะทาง
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ โดยครอบคลุมดานตางๆ ดังตอไปนี้
1) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารยอยางตอเนื่อง
2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนความสําเร็จ
ของมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดาน
3) พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางกายภาพบําบัดใหมีความทันสมัยอยูเสมอ
4) พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ
5) พัฒนางานวิจัย การนําเสนอผลงาน และการตีพิมพเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
6) พัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้น
7) พัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการหรือระบบเทียบเคียง
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9) เพิ่มพูน และพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับอาจารยใหมจะไดรับการพัฒนาสูบทบาทการเปนอาจารย โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศเพื่อแนะ
นําสูบทบาทการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนแนวทางการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยและคณะไดจัดใหมีการอบรมหรือดูงานในเรื่องตางๆ เชน เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล ความรูทางดานกายภาพบําบัดทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน การวิจัยได อีกทั้งมีการสนั บสนุนในเรื่องของครุภัณฑและ
งบประมาณสํ า หรั บการทํ า วิจั ย การนํ า เสนอผลงาน และการตีพิมพและเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดย
มหาวิทยาลัยและคณะมีงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนใหเปนไป
ตามความตองการของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร เรื่องนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ขอ 1 การวางแผนอัตรากําลัง และขอ 2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
คณะสหเวชศาสตรมีนโยบายจัดสรรทุนอบรม/ดูงาน/ตลอดจนทุนการศึกษาสําหรับบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต
ภาควิชากายภาพบําบัดมีนโยบายดานกิจกรรมพัฒนานิสิตคือสงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรม
พัฒนานิสิตใหครบทั้ง 5 ดาน คือ กิจการวิชาการ กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม โดยมีอาจารยที่เปนกรรมการ
ในคณะกรรมการกิจการนิสิตและศิษยเ กาสัมพันธ เปนผูประสานงานรวมกับงานกิจการนิสิตและศิษยเกา
สัมพันธของคณะสหเวชศาสตร เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดโครงการและ/หรือกิจกรรม ซึ่งไดมีการจัด
รวมกับคณะสหเวชศาสตรทุก ๆ โครงการและ/หรือกิจกรรม นอกจากนี้ภาควิชากายภาพบําบัดยังสงเสริม
ระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจารยประจําของภาควิชากายภาพบําบัดทุกคน
ตองเปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต เพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกวิชาเรียน การ
ลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา การเพิ่มถอนรายวิชา การติดตามผลการเรียนของนิสิต ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับและบริการตางๆ ของคณะสหเวชศาสตร และมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับปญหาสวนตัวและสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม รวมถึงการประกอบ
อาชีพและศึกษาตอ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการพิจารณาคํารองตางๆ ของนิสิต และใหการรับรองในคํารอง
ของนิสิต
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มหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจะไดรับคูมืออาจารยที่ปรึกษาจากคณะสหเวชศาสตร มีการกําหนดบทบาท
และหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาในคําสั่งแตงตั้งและคูมืออาจารยที่ปรึ กษา โดยภาควิชากายภาพบําบัดจะ
จัดสรรนิสิตใหอยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา มีการประเมินอาจารยที่ปรึกษาโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา
และแจงผลใหหัวหนาภาควิชาและอาจารยแตละทานทราบเพื่อปรับปรุงตามผล การประเมิน นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริหารกิจ การวิชาการยั งไดรวบรวมข อมูล และจัดเตรีย มเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึ ก ษา
ประสานงานให ความรวมมือและชวยแกปญหาใหอาจารยที่ปรึกษา ปรับปรุงแกไขระบบอาจารยที่ปรึกษาให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภาควิชากายภาพบําบัดสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขารวมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ แนะแนวอาชีพและศึกษาตอของคณะทุกปการศึกษา เพื่อใหนิสิตทราบถึงการศึกษาตอ
ระดับปริญญาโทและเอก ในสถาบันการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งใหทราบถึงแหลงงานและ
การประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่นิสิตศึกษา ตลอดจนแนะนําวิธีการสมัครงาน การสัมภาษณงานและแหลง
งานในสาขาวิชาชีพ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ทั้งนี้ให
เปนไปตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร รุนที่ 1 พ.ศ.
2547 ถึงรุน 10 พ.ศ. 2557 พบวาภาวะของการไดงานภายใน 1 ป รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และการ
เรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด เทากับ 100 % ซึ่งเปนการสํารวจบัณฑิตคณะสห
เวชศาสตร ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2546 ถึง 2556 โดยมีจํานวนบัณฑิตทั้งสิ้น 514 คน
สวนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตรุนที่ 1 ถึงรุนที่ 6 มีการประเมินทั้งดานความรูทางวิชาการ ดาน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานมนุษยสัมพันธ ซึ่งประเมินภายหลังจากที่
บัณฑิตสําเร็จการศึกษา และทํางานกับนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ภายใน 1 ป ในป พ.ศ. 2552 ถึง
พ.ศ. 2556 พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ อยูในเกณฑ 3.97 จากคะแนนเต็ม 5 โดยประเมินทั้ง ดานความรูทาง
วิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานคุณธรรมและจริยธรรม
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2560

2561
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ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

7.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80
มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร











7.2 มี ก ารจั ด ทํ า รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ให
ครอบคลุมหัวขอตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัด











7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ใหครอบคลุมทุกหัวขอตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 กอนการเปดหลักสูตรให
ครบทุกรายวิชา











7.4 มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
รายวิ ช า และรายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณ ภ าคสนาม โดยมี ร ายละเอี ย ด
ครอบคลุ มหั ว ข อ ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา











7.5 มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
หลักสูตร โดยมีรายละเอี ยดครอบคลุ มหัว ข อ ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษา











7.6 มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตาม
มาตรฐานการเรี ย นรู ที่ มี ร ายละเอี ย ดครอบคลุ ม
หัวขอตามแบบที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต
ละปการศึกษา











ดัชนี้บงชี้ผลการดําเนินงาน
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2559

2560

2561

2562
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ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5









7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุ ท ธ ก ารสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู
จากผลการประเมิ น การดํ า เนิ น งานที่ ร ายงานใน
มคอ. 7 ปที่แลว
7.8 อาจารย ใหม ทุกคน ได รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน











7.9 อาจารย ป ระจํ า ทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง











7.10 บุ คลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป















7.11 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ป สุ ด ท า ย/
บั ณฑิ ต ใหม ที่มีตอคุ ณภาพหลั กสู ตร เฉลี่ ย ไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0



7.12 ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ
บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
7.13 ร้ อยละของรายวิชาเฉพาะทังหมดที
้
่เปิ ดสอน
มี วิ ท ยากรจากภาคธุ ร กิ จ เอกชน/ภาครั ฐ มา
บรรยายพิเศษอย่างน้ อย 1 ครัง้

≥50

≥75

100

100

7.14 ร้ อยละของรายวิชาพื ้นฐานที่มี Tutorial

100

100

100

100

≥50

100

100

≥75

100

100

7.15 ร้ อยละของรายวิชาเฉพาะที่มี Tutorial
7.16 ร้ อยละของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่นํา
ระบบ PDCA มาใช้ ใ นการพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพ
การเรี ยนการสอน

≥50
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7.17 รอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษครั้งแรก
ผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

50

60

7.18 รอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งแรกผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

75

75

7.19 รอยละของนิสิตที่สอบรวบยอดสาขาวิช าชี พ
ผานตามเกณฑที่ภาควิชากําหนด

100

100

ดัชนี้บงชี้ผลการดําเนินงาน

7.20 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพ
อิสระใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา

≥90

7.21 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวาอัตราเงินเดือนที่ กพ. กําหนด

100

7.22 รอยละของนิสิตที่สอบไดใบประกอบวิ ชาชี พ
จากการสอบครั้งแรก

70

7.23 จํ า นวนกิ จ กรรมหรื อ โครงการด า นบริ ก าร
วิ ช าการและวิช าชีพที่ เ นน การสงเสริมสุขภาพ ไม
นอยกวา 1 กิจกรรมหรือโครงการ





เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร
ผลการประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้ที่ 7.1-7.12 (ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด) ตองอยูในระดับดีตอเนื่องกันอยางนอย 2 ป คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงจะรับรอง
และเผยแพรหลักสูตร ผลการดําเนินงานระดับดี คือ จะตองดําเนินการตัวบงชี้ที่ 7.1-7.5 ครบถวน และมีการ
ดําเนินการขอ 7.6-7.12 บรรลุเปาหมายครบถวนอยางนอยรอยละ 80 ของจํานวนตัวบงชี้ของปที่ประเมิน
หลักสูตรจะตองดําเนินการใหผลการประเมินงานอยูในระดับดีตลอดไป

-120หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
คณะสหเวชศาสตรจัดใหมีการประเมินรายวิชา และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชา
โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจะพิ จ ารณาโดยเปรี ย บเที ย บกั บ ต น แบบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา
กายภาพบําบัด รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ผูเรียนประเมินการสอนของคณาจารยทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชาและสงตรงตอฝาย
วิชาการโดยใชแบบประเมินการสอนของอาจารยตามที่กําหนด
1.2.2 ผลการประเมิ น (Feedback) ส ง ตรงต อ คณาจารย แ ต ล ะคนและหั ว หน า ภาควิ ช า
กายภาพบําบัด เพื่อปรับปรุงตอไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนในชั้นปสุดทายทุ กป
และจากผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก
คณะกรรมการการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช
ขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลจากนายจาง และ/หรือผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาเดียวกันอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร และเสนอประเด็นที่
จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ

