หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
Bachelor of Science Program in Physical Therapy
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

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

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่ อ มุ ง เน น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถทางด า นวิ ช าการและทั ก ษะทางด า น
กายภาพบําบัด มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ตระหนักและสํานึกในวิชาชีพ สามารถใชเทคโนโลยี
และรูจักแสวงหาความรูทางดานวิชาการที่ทันสมัย เพื่อนํามาพัฒนาตนเองและสังคมที่ตนอยูอาศัย
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตทางกายภาพบําบัดที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีความรูความสามารถทางดานวิชาการและทักษะทางดานวิชาชีพ สามารถนําความรูและ
ทักษะทางดานวิชาชีพไปประยุกตใชในการตรวจวินิจฉัย การประเมินและวิเคราะหปญหา
เพื่อวางแผนการรักษา การฟนฟูสภาพผูปวย การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชน
2. เปนผูนํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรูความสามารถในการจัดตั้งหนวยงานและบริหาร
จัดการ และสามารถประสานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีวินัยและมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคมที่อยูอาศัย
4. เปนผูที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีจิตสํานึกของการใหบริการและการใหความ
ชวยเหลือแกผูอื่น โดยปราศจากสิ่งตอบแทน
5. สามารถใชเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมเพื่อนํามาซึ่งการแสวงหาความรูที่ทันสมัยและ
สามารถนํามาประยุกตใช เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ทําใหเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืน
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5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ขอ 7
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันขั้นอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใชระบบทวิภาคโดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่งๆ เปน 2 ภาค
ปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลา 16 สัปดาห และอาจ
เปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับ
ภาคปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติระหวาง 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. Special project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
5. วิชาที่มีการสอนแบบ PBL การศึกษาและอภิปรายปญหาในหองเรียน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคา
เทากับ 1 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา จะมีลักษณะของการบรูณาการเนื้อหาเขาดวยกัน โดย
จัดการเรียนการสอนในแบบการใชปญหาเปนฐาน (problem based learing: PBL) ที่มีลักษณะของการบรรยาย
และการบรูณาการเนื้อหาเขาดวยกัน นอกจากนี้นําการศึกษาทางดานกายภาพบําบัดหรืองานวิจัยที่ไดรับการยอม
รับมาประยุกตใชในการเรียนการสอน (evidence-based learning) เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการคิดวิเคราะห
สังเคราะหและประมวลผลที่ไดรับจากขอมูลและการศึกษาที่มีอยู รวมถึงยังไดเนนการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกและ
การฝกปฏิบัติในชุมชนทองถิ่น เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง (self learning)
และไดจัดการเรียนการสอนเปน “หนวยการเรียน” (block or module) ขึ้นในปการศึกษาที่ 4 เพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสฝกปฏิบัติงานทางคลินิกและมีประสบการณทางคลินิกมากขึ้น
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9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรการศึก ษาชั้นปริญญาตรี ในภาคปกติเปนหลักสู ตร 4 ป นักศึกษาจะตองใชเวลาใน
การศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชเวลาศึกษาอยางนอย 7ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวา
ดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 ขอ 10 กลาวคือนักศึกษาสามารถลงทะเบียนศึกษารายวิชาไดไมเกินภาค
การศึกษาละ 22 หนวยกิต และ ไมนอยกวาภาคการศึกษาละ 9 หนวยกิต ในภาคฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนไดไม
เกิน 6 หนวยกิต
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ขอ 11,
12, 13, 14, 15 และ 22 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
คาระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1
0
12. อาจารยผูสอน
12.1 รายนามและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
รายนามอาจารย
1 รองศาสตราจารยพิมพอําไพ เวนเซล

2

อาจารย ดร.พัชรี คุณค้ําชู

3

อาจารยปยาภา แกวอุทาน

4

อาจารยจิตานันท เหลาศิริไพศาล

5

อาจารยนพวรรณ จารุสุสินธ

คุณวุฒิ
วท.บ.(กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.ม.(สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Cert in Occupational Therapy, Federal Republic
of Germany
วท.บ.(กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยขอนแกน
วท.ม.(ประสาทวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(กายภาพบําบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ม.(สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(สรีรวิทยาการออกกําลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วท.ม.(กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

12.2 รายนามของอาจารยผูสอน/รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาคผนวก 2
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13. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษา มีดังตอไปนี้
จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2552
2553
2554
2555

2556

ชั้นปที่ 1

60

60

60

60

65

ชั้นปที่ 2

-

60

60

60

60

ชั้นปที่ 3

-

-

60

60

60

ชั้นปที่ 4

-

-

-

60

60

รวม

60

120

180

240

245

จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา

-

-

-

60

60

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
หมวดวิชาเอก ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
15. หองสมุด
ใชบริการจากสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทรและรังสิต และหองสมุด
กลุมแพทยธรรมศาสตร จํานวนหนังสือและวารสารมีไมต่ํากวา 41,631 เลม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
16. งบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดินประจําป หมวดคาวัสดุ คาใชสอย คาตอบแทนและครุภัณฑของภาควิชา
กายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีคาใชจายในการผลิตบัณฑิตมีคาใชจายโดย
เฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทตอคน
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17. หลักสูตร
17.1
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 145 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ
ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
109 หนวยกิต
- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12
หนวยกิต
- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
18
หนวยกิต
- วิชาเอก
79
หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
145 หนวยกิต
17.2

ขอกําหนดของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาทั่วไป ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1: วิชาศึกษาทั่วไป
21
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3
TU110 Integrated Humanities
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
หมวดสังคมศาสตร
มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3
TU120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
TU130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร บังคับเลือก 1 วิชา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร
3
TU152 Fundamental Mathematics
มธ.153 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3
TU153 General Concept of Computer

หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
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มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร
TU154 Foundation of Mathematics
มธ.156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
TU156 Introduction to Computers and Programming

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

ท. 161 การใชภาษาไทย
TH161 Thai Usage
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
EL070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
EL171 English Course 2
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL172 English Course 3

3

หนวยกิต

0

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

หมวดภาษา

สวนที่ 2: จํานวน 9 หนวยกิต นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่
คณะฯ กําหนดไวดังนี้ คือ
จ. 211 จิตวิทยาทั่วไป
3
หนวยกิต
PY 211 General Psychology
พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน
3
หนวยกิต
BA 291 Introduction of Business
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3
หนวยกิต
TU155 Elementary Statistics
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วท.111 ชีววิทยา 1
SC111 Biology 1
วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
SC161 Biology Laboratory 1
วท.123 เคมีพื้นฐาน
SC123 Fundamental Chemistry
วท.173 ปฏิบัตกิ ารเคมีพื้นฐาน
SC173 Fundamental Chemistry Laboratory
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12
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

7

วท.136 ฟสิกส
SC136 Physics
วท.186 ปฏิบัติการฟสิกส
SC186 Physics Laboratory

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

2.2 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
กภ.100 มหกายวิภาคศาสตร 1
PP100 Anatomy 1
กภ.101 มหกายวิภาคศาสตร 2
PP101 Anatomy 2
กภ.200 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสําหรับกายภาพบําบัด
PP200 Physiology and Pathophysiology for Physical Therapy
กภ.201 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
PP201 Physiology of Exercises
กภ.202 ประสาทวิทยาศาสตรเพื่อการฟนฟูสุขภาพ
PP202 Rehabilitation Neurosciences
กภ.400 จิตเวชศาสตรสําหรับกายภาพบําบัด
PP400 Psychiatry in Physical Therapy
ทน.230 ชีวเคมีสําหรับสหเวชศาสตร
MT230 Biochemistry for Allied Health Sciences

18
3

หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2.3 วิชาเอก
79
กภ.110 การนวดเพื่อการบําบัดและการพันผายืด
2
PP110 Therapeutic Massage and Bandaging
กภ.111 การฝกกิจวัตรประจําวัน กายอุปกรณและแขนขาเทียม
2
PP111 Activities of Daily Living, Prostheses and Orthoses
กภ.170 ความรูเบื้องตนทางกายภาพบําบัด
1
PP170 Introduction to Physical Therapy
กภ.210 การประเมินกําลังกลามเนื้อและการเคลื่อนไหวของขอตอ 2
PP210 Assessment of Muscle Strength and Range of Motion
กภ.211 ชีวกลศาสตรและจลนวิทยา
2
PP211 Biomechanics and Kinesiology
กภ.212 การวิเคราะหการเคลื่อนไหวและการยศาสตร
2
PP212 Movement Analysis and Ergonomics

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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กภ.220 พลบําบัด 1
PP220 Therapeutic Exercise 1
กภ.221 การรักษาดวยน้ํา
PP221 Hydrotherapy
กภ.240 กายภาพบําบัดในสภาวะทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส 1
PP240 Physical Therapy in Orthopedic Conditions 1
กภ.250 การปฏิบัติงานทางคลินิก 1
PP250 Clinical Practice in Physical Therapy 1
กภ.310 การดัด การดึง เพื่อการบําบัด
PP310 Manipulation and Mobilization
กภ.320 พลบําบัด 2
PP320 Therapeutic Exercise 2
กภ.330 การรักษาดวยความรอนและการรักษาดวยไฟฟา 1
PP330 Thermotherapy and Electrotherapy 1
กภ.331 การรักษาดวยไฟฟาและการวินิจฉัยดวยไฟฟา 2
PP331 Electrotherapy and Electrodiagnosis 2
กภ.340 กายภาพบําบัดในสภาวะทางระบบประสาท 1
PP340 Physical Therapy in Neurological Conditions 1
กภ.341 กายภาพบําบัดในสภาวะทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส 2
PP341 Physical Therapy in Orthopedic Conditions 2
กภ. 342 กายภาพบําบัดในสภาวะทางทรวงอกและหัวใจ 1
PP 342 Physical Therapy in Cardio-Pulmonary Conditions 1
กภ.343 กายภาพบําบัดในสภาวะทางเด็ก 1
PP343 Physical Therapy in Pediatric Conditions 1
กภ.344 กายภาพบําบัดในการกีฬา 1
PP344 Physical Therapy in Sports 1
กภ.345 กายภาพบําบัดในสภาวะทางระบบประสาท 2
PP345 Physical Therapy in Neurological Conditions 2
กภ.346 กายภาพบําบัดในสภาวะทางทรวงอกและหัวใจ 2
PP346 Physical Therapy in Cardio-Pulmonary Conditions 2
กภ.347 กายภาพบําบัดในสภาวะทางเด็ก 2
PP347 Physical Therapy in Pediatric Conditions 2

3

หนวยกิต

2

หนวยกิต

2

หนวยกิต

1

หนวยกิต

2

หนวยกิต

2

หนวยกิต

2

หนวยกิต

2

หนวยกิต

2

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2

หนวยกิต

2

หนวยกิต

2

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2

หนวยกิต
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กภ.350 การปฏิบัติงานทางคลินิก 2
3
หนวยกิต
PP350 Clinical Practice in Physical Therapy 2
กภ.351 การปฏิบัติงานทางคลินิก 3
3
หนวยกิต
PP351 Clinical Practice in Physical Therapy 3
กภ.352 การปฏิบัติงานทางคลินิก 4
4
หนวยกิต
PP352 Clinical Practice in Physical Therapy 4
กภ.420 พลบําบัด 3
2
หนวยกิต
PP420 Therapeutic Exercise 3
2
หนวยกิต
กภ.440 กายภาพบําบัดในการกีฬา 2
PP440 Physical Therapy in Sports 2
กภ.441 กายภาพบําบัดในสภาวะพิเศษ
2
หนวยกิต
PP441 Physical Therapy in Special Conditions
กภ.442 กายภาพบําบัดในชุมชน
2
หนวยกิต
PP442 Physical Therapy in Community
กภ.450 การปฏิบัติงานทางคลินิก 5
5
หนวยกิต
PP450 Clinical Practice in Physical Therapy 5
กภ.451 การปฏิบัติงานทางคลินิก 6
4
หนวยกิต
PP451 Clinical Practice in Physical Therapy 6
กภ.460 สัมมนาทางกายภาพบําบัด
1
หนวยกิต
PP460 Seminar in Physical Therapy
กภ.461 การวิจัยทางกายภาพบําบัด 1
1
หนวยกิต
PP461 Research Methodology in Physical Therapy 1
กภ.462 การวิจัยทางกายภาพบําบัด 2
1
หนวยกิต
PP462 Research Methodology in Physical Therapy 2
กภ.470 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัด
2
หนวยกิต
และการบริหารทางสาธารณสุข
PP470 Public Health Administration and Law and Ethics in Physical Therapy
กภ.471 ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยาสําหรับกายภาพบําบัด
1
หนวยกิต
PP471 Basic Pharmacology in Physical Therapy
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3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต ยกเวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
และวิชา ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองคกร ทั้งนี้ควรจะเลือกศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
17.3

หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิช าที่จะเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชากายภาพบํา บัด ประกอบดว ย
ตัวอักษร 2 ตําแหนงและตัวเลข 3 ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มีความหมาย
ดังนี้
วท. (SC) เปนรายวิชาที่จัดสอนโดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พบ. (BA) เปนรายวิชาที่จัดสอนโดย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จ. (PY) เปนรายวิชาที่จัดสอนโดย คณะศิลปศาสตร
สษ. (EL) เปนรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันภาษา
ทน. (MT) เปนรายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร
กภ. (PP) เปนรายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร
2. ตั ว เลข 3 ตํ า แหน ง ในรายวิ ช าหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากายภาพบํ า บั ด มี
ความหมาย ดังนี้
เลขหลักหนวย
เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลขหลักรอย
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ลําดับรายวิชา ตั้งแต 0-9
หมวดวิชาที่ศึกษา
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
วิชาพื้นฐานทางกายภาพบําบัด
วิชาการออกกําลังกาย
วิชาเครื่องมือไฟฟาและเครื่องมือที่ใหความรอนความเย็น
วิชากายภาพบําบัดทางคลินิก
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
วิชาที่เกี่ยวของกับการวิจัยและสัมมนา
วิชาอื่นๆ
ปที่ศึกษา
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 1
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 2
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 3
รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 4
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17.4

รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบําบัด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (2 - 3 - 4)

กภ.100 มหกายวิภาคศาสตร 1
PP100 Anatomy 1
กภ.101 มหกายวิภาคศาสตร 2
PP101 Anatomy 2
กภ.110 การนวดเพื่อการบําบัดและการพันผายืด
PP110 Therapeutic Massage and Bandaging
กภ.111 การฝกกิจวัตรประจําวัน กายอุปกรณและแขนขาเทียม
PP111 Activities of Daily Living, Prostheses and Orthoses
กภ.170 ความรูเบื้องตนทางกายภาพบําบัด
PP170 Introduction to Physical Therapy
กภ.200 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสําหรับกายภาพบําบัด
PP200 Physiology and Pathophysiology for Physical Therapy
กภ.201 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
PP201 Physiology of Exercises
กภ.202 ประสาทวิทยาศาสตรเพื่อการฟนฟูสุขภาพ
PP202 Rehabilitation Neurosciences
กภ.210 การประเมินกําลังกลามเนื้อและการเคลื่อนไหวของขอตอ
PP210 Assessment of Muscle Strength and Range of Motion
กภ.211 ชีวกลศาสตรและจลนวิทยา
PP211 Biomechanics and Kinesiology
กภ.212 การวิเคราะหการเคลื่อนไหวและการยศาสตร
PP212 Movement Analysis and Ergonomics
กภ.220 พลบําบัด 1
PP220 Therapeutic Exercise 1
กภ.221การรักษาดวยน้ํา
PP221 Hydrotherapy
กภ.240 กายภาพบําบัดในสภาวะทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส 1
PP240 Physical Therapy in Orthopedic Conditions 1
กภ.250 การปฏิบัติงานทางคลินิก 1
PP250 Clinical Practice in Physical Therapy 1

3 (2 - 3 - 4)
2 (1 - 3 - 2)
2 (1 - 3 - 2)
1 (1 - 0 - 2)
3 (2 - 2 - 5)
3 (2 - 2 - 5)
2 (2 - 0 - 4)
2 (1 - 3 - 2)
2 (1 - 2- 3)
2 (1 - 2- 3)
3 (2 - 2 - 5)
2 (1 - 2 - 3)
2 (1 - 2 - 3)
1 (0 - 4 - 0)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
2 (1 - 3 - 2)

กภ.310 การดัด การดึง เพื่อการบําบัด
PP310 Manipulation and Mobilization
กภ.320 พลบําบัด 2
PP320 Therapeutic Exercise 2
กภ.330 การรักษาดวยความรอนและการรักษาดวยไฟฟา 1
PP330 Thermotherapy and Electrotherapy 1
กภ.331 การรักษาดวยไฟฟาและการวินิจฉัยดวยไฟฟา 2
PP331 Electrotherapy and Electrodiagnosis 2
กภ.340 กายภาพบําบัดในสภาวะทางระบบประสาท 1
PP340 Physical Therapy in Neurological Conditions 1
กภ.341 กายภาพบําบัดในสภาวะทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส 2
PP341 Physical Therapy in Orthopedic Conditions 2
กภ.342 กายภาพบําบัดในสภาวะทางทรวงอกและหัวใจ 1
PP342 Physical Therapy in Cardio-Pulmonary Conditions 1
กภ.343 กายภาพบําบัดในสภาวะทางเด็ก 1
PP343 Physical Therapy in Pediatric Conditions 1
กภ.344 กายภาพบําบัดในการกีฬา 1
PP344 Physical Therapy in Sports 1
กภ.345 กายภาพบําบัดในสภาวะทางระบบประสาท 2
PP345 Physical Therapy in Neurological Conditions 2
กภ.346 กายภาพบําบัดในสภาวะทางทรวงอกและหัวใจ 2
PP346 Physical Therapy in Cardio-Pulmonary Conditions 2
กภ.347 กายภาพบําบัดในสภาวะทางเด็ก 2
PP347 Physical Therapy in Pediatric Conditions 2
กภ.350 การปฏิบัติงานทางคลินิก 2
PP350 Clinical Practice in Physical Therapy 2
กภ.351 การปฏิบัติงานทางคลินิก 3
PP351 Clinical Practice in Physical Therapy 3
กภ.352 การปฏิบัติงานทางคลินิก 4
PP352 Clinical Practice in Physical Therapy 4

2 (1 - 3 - 2)
2 (1 - 2 - 3)
2 (1 - 2 - 3)
2 (1 - 2 - 3)
3 (2 - 2 - 5)
2 (1 - 2 - 3)
2 (1 - 2 - 3)
2 (1 - 2 - 3)
3 (2 - 2 - 5)
3 (2 - 2 - 5)
2 (1 - 2 - 3)
3 (0 - 12 - 0)
3 (0 - 12 - 0)
4 (0 - 16 - 0)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

กภ.400 จิตเวชศาสตรสําหรับกายภาพบําบัด
1 (1- 0 - 2)
PP400 Psychiatry in Physical Therapy
กภ.420 พลบําบัด 3
2 (1 - 3 - 2)
PP420 Therapeutic Exercise 3
กภ.440 กายภาพบําบัดในการกีฬา 2
2 (2 - 0 - 4)
PP440 Physical Therapy in Sports 2
กภ.441 กายภาพบําบัดในสภาวะพิเศษ
2 (1 - 2 - 3)
PP441 Physical Therapy in Special Conditions
กภ.442 กายภาพบําบัดในชุมชน
2 (1 - 3 - 2)
PP442 Physical Therapy in Community
กภ.450 การปฏิบัติงานทางคลินิก 5
5 (0 - 20 - 0)
PP450 Clinical Practice in Physical Therapy 5
กภ.451 การปฏิบัติงานทางคลินิก 6
4 (0 - 16 - 0)
PP451 Clinical Practice in Physical Therapy 6
กภ.460 สัมมนาทางกายภาพบําบัด
1 (0 - 3 - 0)
PP460 Seminar in Physical Therapy
กภ.461 การวิจัยทางกายภาพบําบัด 1
1 (1 - 0 - 2)
PP461 Research Methodology in Physical Therapy 1
กภ.462 การวิจัยทางกายภาพบําบัด 2
1 (0 - 3 - 0)
PP462 Research Methodology in Physical Therapy 2
กภ.470 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัด
2 (2 - 0 - 4)
และการบริหารทางสาธารณสุข
PP470 Public Health Administration and Law and Ethics in Physical Therapy
กภ.471 ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยาสําหรับกายภาพบําบัด
1 (1 - 0 - 2)
PP471 Basic Pharmacology in Physical Therapy
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17.5

แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
ท. 161 การใชภาษาไทย 1

3 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร

3 หนวยกิต

สษ.171 ภาษาอังกฤษ 2

3 หนวยกิต

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร

3 หนวยกิต

วท.111 ชีววิทยา 1

3 หนวยกิต

สษ.172 ภาษาอังกฤษ 3

3 หนวยกิต

วท.161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

1 หนวยกิต

พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน

3 หนวยกิต

วท.136 ฟสิกส

3 หนวยกิต

วท.123 เคมีพื้นฐาน

3 หนวยกิต

วท.186 ปฏิบัติการฟสิกส

1 หนวยกิต

วท.173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1 หนวยกิต

3 หนวยกิต กภ.101 มหกายวิภาคศาสตร 2

3 หนวยกิต

กภ.100 มหกายวิภาคศาสตร 1

2 หนวยกิต
กภ.110 การนวดเพื่อการบําบัดและ
2 หนวยกิต กภ.111 การฝกกิจวัตรประจําวัน
กายอุปกรณและแขนขาเทียม
การพันผายืด
กภ.170 ความรูเบื้องตนทางกายภาพบําบัด 1 หนวยกิต
รวม
20 หนวยกิต
รวม
21 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
มธ.153 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต มธ.155 สถิติพื้นฐาน
มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
จ. 211 จิตวิทยาทั่วไป
ทน.230 ชีวเคมีสําหรับสหเวชศาสตร
กภ.200 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
สําหรับกายภาพบําบัด
กภ.210 การประเมินกําลังกลามเนื้อ
และการเคลื่อนไหวของขอตอ
กภ.211 ชีวกลศาสตรและจลนวิทยา
วิชาเลือกเสรี
รวม

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต กภ.201 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต กภ.202 ประสาทวิทยาศาสตร
เพื่อการฟนฟูสุขภาพ
3 หนวยกิต กภ.212 การวิเคราะหการเคลื่อนไหว
และการยศาสตร
3 หนวยกิต กภ.220 พลบําบัด 1

2 หนวยกิต

3 หนวยกิต

2 หนวยกิต กภ.221 การรักษาดวยน้ํา

2 หนวยกิต

2 หนวยกิต

2 หนวยกิต กภ.240 กายภาพบําบัดในสภาวะ
ทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส 1
3 หนวยกิต กภ.250 การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก 1

22 หนวยกิต

วิชาเลือกเสรี
รวม

2 หนวยกิต
1 หนวยกิต

3 หนวยกิต
21 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
กภ.310 การดัด การดึงเพื่อการบําบัด

ภาคเรียนที่ 2
2 หนวยกิต กภ.320 พลบําบัด 2

กภ.330 การรักษาดวยความรอน
2 หนวยกิต
และการรักษาดวยไฟฟา 1
กภ.340 กายภาพบําบัดในสภาวะ
2 หนวยกิต
ทางระบบประสาท 1
กภ.341 กายภาพบําบัดในสภาวะ
3 หนวยกิต
ทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส 2
กภ.342 กายภาพบําบัดในสภาวะ
2 หนวยกิต
ทางทรวงอกและหัวใจ 1
กภ.343 กายภาพบําบัดในสภาวะ
2 หนวยกิต
ทางเด็ก 1
กภ.350 การปฏิบัติงานทางคลินิก 2
3 หนวยกิต
รวม
16 หนวยกิต

2 หนวยกิต

กภ.331 การรักษาดวยไฟฟาและ
การวินิจฉัยดวยไฟฟา 2
กภ.344 กายภาพบําบัดในการกีฬา 1

2 หนวยกิต
2 หนวยกิต

กภ.345 กายภาพบําบัดในสภาวะ
3 หนวยกิต
ทางระบบประสาท 2
กภ.346 กายภาพบําบัดในสภาวะ
3 หนวยกิต
ทางทรวงอกและหัวใจ 2
กภ.347 กายภาพบําบัดในสภาวะ
2 หนวยกิต
ทางเด็ก 2
กภ.351 การปฏิบัติงานทางคลินิก 3
3 หนวยกิต
รวม
17 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3
กภ.352 การปฏิบัติงานทางคลินิก 4
4 หนวยกิต
รวม
4 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

กภ.440 กายภาพบําบัดในการกีฬา 2

ภาคเรียนที่ 2
2 หนวยกิต กภ.400 จิตเวชศาสตรสําหรับ
กายภาพบําบัด
2 หนวยกิต กภ.451 การปฏิบัติงานทางคลินิก 6

กภ.442 กายภาพบําบัดในชุมชน

2 หนวยกิต กภ.462 การวิจัยทางกายภาพบําบัด 2

กภ.441 กายภาพบําบัดในสภาวะพิเศษ

2 หนวยกิต กภ.470 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 หนวยกิต
กายภาพบําบัดและการบริหารทางสาธารณสุข
5 หนวยกิต กภ.471 ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยา 1 หนวยกิต
สําหรับกายภาพบําบัด
1 หนวยกิต

กภ.420 พลบําบัด 3

กภ.450 การปฏิบัติงานทางคลินิก 5
กภ.460 สัมมนาทางกายภาพบําบัด

กภ.461 การวิจัยทางกายภาพบําบัด 1 1 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต
รวม

1 หนวยกิต
4 หนวยกิต
1 หนวยกิต

9 หนวยกิต
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17.6

คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

กภ.100 มหกายวิภาคศาสตร 1
3 (2-3-4)
PP100 Anatomy 1
รายละเอียดและโครงสรางทางมหกายวิภาคศาสตรของสวนประกอบตางๆของลําตัวและระยางคสวนลาง
พรอมทั้งหนาที่การทํางานและความสัมพันธของกระดูก ขอตอ, เอ็น, กลามเนื้อ, เสนประสาทและเสนเลือดที่มาเลี้ยง
Human macroscopic structures, anatomical compositions of trunk and lower extremities with the
emphasis on the function of muscles and the relationships of bones, joints, tendons, muscles, nerves
and blood supplies.
กภ.101 มหกายวิภาคศาสตร 2
PP101 Anatomy 2

3 (2-3-4)

วิชาบังคับกอน : กภ.100
Prerequisite: PP100
รายละเอียดและโครงสรางทางมหกายวิภาคศาสตรของสวนประกอบตางๆ ของศีรษะ ทรวงอก ลําตัวและ
ระยางคสวนบนพรอมทั้งหนาที่การทํางานและความสัมพันธของกระดูก ขอตอ, เอ็น, กลามเนื้อ, เสนประสาทและ
เสนเลือดที่มาเลี้ยง
Human macroscopic structures, anatomical compositions of head, thorax, trunk and upper
extremities with the emphasis on the function of muscles and the relationships of bones, joints, tendons,
muscles, nerves and blood supplies.
กภ.200 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสําหรับกายภาพบําบัด
3 (2-2-5)
PP200 Physiology and Pathophysiology for Physical Therapy
หนาที่การทํางานและการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ ภายในของรางกายมนุษย ทั้งในสภาวะปกติและ
ผิดปกติ รวมถึงการตอบสนองตอสิ่งกระตุนภายนอกที่ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนการทํางานของระบบตางๆภายใน
รางกายของมนุษย
Functions and physiological changes of various human body systems both in normal and
abnormal conditions, including responses to external stimulation resulting in various systemic
adaptations in human body.
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กภ.201 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
PP201 Physiology of Exercises

3 (2-2-5)

วิชาบังคับกอน : กภ.200
Prerequisite: PP200
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบตางๆ ในรางกายมนุษยที่ตอบสนองตอการออกกําลังกายทั้งในขณะ
ออกกําลังกายและภายหลังจากการฝกฝน การเปลี่ยนแปลงของรางกายในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและเพื่อการ
แขงขัน ปจจัยที่มีผลกระทบตอการออกกําลังกาย การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อมีกิจกรรมลดลง รวมถึงวิธีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งในคนปกติและนักกีฬา
Physiological adaptations of various human body systems to acute and chronic exercises.
Physiological adaptations of the human body systems to exercise for health and for competition, factors
affecting exercises, effects of physical inactivity on human body and physical fitness test in healthy
people and athletes.
กภ.202 ประสาทวิทยาศาสตรเพื่อการฟนฟูสุขภาพ
PP202 Rehabilitation Neurosciences

2 (2-0-4)

วิชาบังคับกอน : กภ.101
Prerequisite: PP101
หนาที่และการทํางานของระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหว การรับความรูสึกและระบบประสาทสั่งการ
ที่เกี่ยวของ การฟนตัวจากการบาดเจ็บของระบบประสาทสวนกลางและสวนตัว การเรียนรูการทํางานของระบบ
ประสาท และพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว ปจจัยตางๆที่มีผลตอการทํางานของระบบประสาทในการควบคุมการ
เคลื่อนไหวและการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย
Roles and functions of the nervous system as a basis of movement control. Sensory and motor
systems. Neuroplasticity and recovery following the injury of the central and peripheral nevous system.
Study of the nervous system functions and motor development. Factors affecting functions of the
nervous system as a basis of movement control and the expression of human behavior.
ทน.230 ชีวเคมีสําหรับสหเวชศาสตร
MT230 Biochemistry for Allied Health Sciences

3 (3-0-6)

วิชาบังคับกอน : วท.111 และ วท.123
Prerequisite: SC111 and SC123
หลั ก การพื้ น ฐานทางชี ว เคมี โครงสร า ง หน า ที่
และกระบวนการเมตาโบลิ ส มของสาร
ชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก เอนไซม และฮอรโมน
Fundamentals of biochemistry: properties and structures of biological compounds; enzymology.
Metabolisms of biomolecules including carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, enzymes and hormones.
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กภ.400 จิตเวชศาสตรสําหรับกายภาพบําบัด
PP400 Psychiatry in Physical Therapy

1 (1-0-2)

ลักษณะพยาธิสภาพทางจิต การเจ็บปวยทางจิตที่มีผลมาจากรางกาย ปญหาทางจิตและอารมณ โรคและ
ปญหาทางจิตเวชที่พบไดบอย การดูแลผูปวยที่มีความทุพพลภาพทางรางกาย ผูปวยเรื้อรังและผูปวยในภาวะวิกฤต
Characteristics of psychopathology, psychiatric disorders, mental and emotional disorders,
diseases and psychological problems. Management of the handicapped patients, patients with chronic
illness and critical conditions.
17.6.2 วิชาเอก
กภ.110 การนวดเพื่อการบําบัดและการพันผายืด
PP110 Therapeutic Massage and Bandaging

2 (1-3-2)

ทฤษฎี ชนิดและหลักการในการนวดเพื่อรักษา เทคนิคและวิธีการนวดแบบตางๆ เพื่อนํามาใชในการรักษาโรค
การนวดแบบกดขยี้ หรือการนวดเพื่อผอนคลาย ตลอดจนขอบงชี้และขอหามของการนวด และศึกษาหลักการพื้นฐาน
ในการพันผาผืดเพื่อวัตถุประสงคตางๆในผูปวยแตละประเภท ผูปวยผาตัด แขน - ขา การพันผาเพื่อลดบวมและจํากัด
การเคลื่อนไหว
Theory, types and principles of therapeutic massage, various massaging techniques for the
treatment of diseases. Deep friction massage and massage for relaxation. The indications and
contraindications of massage. The study of basic principles of bandaging for various purposes in
diffirent patients including amputees, reducing edema and limiting joint motion.
กภ.111 การฝกกิจวัตรประจําวัน กายอุปกรณและแขนขาเทียม
PP111 Activities of Daily Living, Prostheses and Orthoses

2 (1-3-2)

หลักการพื้นฐานในการฝกกิจวัตรประจําวันตาง ๆ ของผูปวย การยกและการเคลื่อนยาย การใชเกาอี้ลอเข็น
และเครื่องชวยเดิน และศึกษาหลักการพื้นฐาน ชนิดและประเภทของ แขนขาเทียม และกายอุปกรณ การใสและการ
ประเมินสภาพผูปวยที่ตองใสอุปกรณเทียมหรืออุปกรณเสริมชนิดตางๆ รวมถึงขอบงชี้และประโยชนของการใชงาน
Basic principles of activities of daily livings for patients. Body lifting and transfer, the use of
wheelchair and gait device. Types and classifications of prostheses and orthoses. Fittings and patient
assessment for the use of prostheses and orthoses including the indications and advantages of these
uses.
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กภ.170 ความรูเบื้องตนทางกายภาพบําบัด
1 (1-0-2)
PP170 Introduction to Physical Therapy
การแนะนําวิชาชีพทางกายภาพบําบัด ลักษณะงาน บทบาทหนาที่ของนักกายภาพบําบัดและบุคลากร
ทางดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับงานทางดานกายภาพบําบัด
The introduction of physical therapy, characteristics of physical therapy career, roles of physical
therapists and allied health professionals.
กภ.210 การประเมินกําลังกลามเนื้อและการเคลื่อนไหวของขอตอ
PP210 Assessment of Muscle Strength and Range of Motion

2 (1-3-2)

วิชาบังคับกอน : กภ.101
Prerequisites: PP101
หลักการในการตรวจและทดสอบกําลังของกลามเนื้อแขน-ขาและลําตัว การวัดมุมการเคลื่อนไหวของขอตอ
ตางๆ ภายในรางกาย
Muscle strength testing of upper extremities, lower extremities and trunk. Measurement of joint
range of motion of different parts of the body.
กภ.211 ชีวกลศาสตรและจลนวิทยา
PP211 Biomechanics and Kinesiology

2 (1-2-3)

วิชาบังคับกอน : กภ.101
Prerequisites: PP101
หลั ก การพื้ น ฐานทางด า นชี ว กลศาสตร ข องระบบโครงร า งและกล า มเนื้ อ และระบบประสาท โมเมนตั ม
จลนศาสตรและจลนพลศาสตรเชิงเสนและเชิงมุม การวิเคราะหการเคลื่อนไหวทางจลนศาสตรและจลนพลศาสตร
กลศาสตรของไหล รวมถึงการเคลื่อนไหวของขอตอภายในในรางกายทั้งภาวะปกติและผิดปกติ
Basic principles of the biomechanics of the musculoskeletal system and the nervous system.
Momentum, linear and angular kinetics and kinematics. Kinetics and kinematic movement analysis,
liquid mechanics, normal and abnormal joint motion.
กภ.212 การวิเคราะหการเคลื่อนไหวและการยศาสตร
PP212 Movement Analysis and Ergonomics

2 (1-2-3)

วิชาบังคับกอน : กภ.211
Prerequisite: PP211
วิเคราะหการเคลื่อนไหว การทรงตัวอยูนิ่ง การเดิน การทํางานและเลนกีฬา การใชหลักการทางการยศาสตร
ในการวิเคราะหและประเมินสถานที่ทํางานและทาทางของรางกายที่เหมาะสม การปรับปรุงทาทางตามหลักการย
ศาสตรเพื่อปองกันปญหาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทํางาน
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Analysis of body movement, posture, walking, working and playing sport. Ergonomics principle
for the analysis and evaluation of appropriate work station and posture. Postural adjustment for the
prevention of injury related to work.
กภ.220 พลบําบัด 1
3 (2-2-5)
PP220 Therapeutic Exercise 1
หลักการพื้นฐานของการออกกําลังกายเพื่อการรักษา การฟนฟู การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ การ
เพิ่มการเคลื่อนไหวของขอตอ การยืดกลามเนื้อ การฝกการทรงตัว การเสริมสรางการประสานสัมพันธ การเพิ่มความ
แข็งแรง ความยืดหยุนและความคงทนของรางกาย การใชอุปกรณตางๆในการออกกําลังกาย
Basic principles of therapeutic exercise, exercises for rehabilitation and for health promotion. The
increment of joint range of motion, muscle stretching, balance training, coordination training, strength
training, exercise for improving flexibility and body endurance. The use of various equipment in
exercise.
กภ.221 การรักษาดวยน้ํา
2 (1-2-3)
PP221 Hydrotherapy
หลักการและวิธีการทางธาราบําบัด การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและผลของการรักษา ขอบงชี้ ขอหาม
และขอควรระวัง อุปกรณในการรักษาและออกกําลังกาย เทคนิคการออกกําลังกายในน้ํา การจัดโปรแกรมการออก
กําลังกายในน้ํา เทคนิคพิเศษและการประยุกตใชทางคลินิกในผูปวยกลุมตางๆ รูปแบบการใชสระน้ําและอางน้ํา การ
บริหารจัดการสระน้ํา
Hydrotherapy principles and techniques: physiological changes and therapeutic effects,
indications, contraindications and precautions of hydrotherapy, equipment used for treatment and
exercises in water. The design of exercise program, special techniques and the application of
hydrotherapy in clinics for patients with different conditions. Use and management of hydrotherapy pool
and whirlpool.
กภ.240 กายภาพบําบัดในสภาวะทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส 1
2 (1-2-3)
PP240 Physical Therapy in Orthopedic Conditions 1
ทฤษฎี หลักการและวิธีการตรวจรางกายทางกายภาพบําบัดในขอตอตางๆของผูปวยที่มีปญหาทางระบบ
กระดูกและกลามเนื้อ ดวยเทคนิคทั่วไป เทคนิคพิเศษ การอานผลภาพถายรังสี การตั้งสมมติฐานของโรค การ
สรุปผลการตรวจร างกาย การวิเคราะหปญหา การวางแผนการรักษา หลักการรั กษาและการประเมินผลภาย
หลังจากการรักษา การรายงานผลการตรวจรางกายและการรักษา
Theory, principles and physical therapy assessment methods of various joints in patients with
musculoskeletal problems using general and special tests. The reading of Reontographic findings,
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hypothesis settings of diseases, the summary of physical examination, problem analysis and treatment
planning. The principles of treatment, post treatment evaluation and reporting assessment.
กภ.250 การปฏิบัติงานทางคลินิก 1
1 (0-4-0)
PP250 Clinical Practice in Physical Therapy 1
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดภายในสถาบันการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสสัมผัส
ประสบการณทางคลินิกดวยการปฏิบัติจริง โดยการมีสวนรวมในการสังเกตเทคนิคการเขาพบผูปวย การสัมภาษณ
ประวัติและการสืบคนขอมูลการเจ็บปวย ทําใหเกิดความรูความเขาใจลักษณะของปญหาทางสุขภาพและลักษณะ
งานทางกายภาพบําบัดมากขึ้น
Practice for physical therapy clinical experience using various approaching techniqes. Subjective
examination and patient history taking to enhance knowledge and understanding. The characteristics of
health problems and physical therapy professionals.
กภ.310 การดัด การดึง เพื่อการบําบัด
2 (1-3-2)
PP310 Manipulation and Mobilization
ทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหและประเมินขอตอ เทคนิคการรักษา การเลือกและ
การวางแผนดวยวิธีการหัตถบําบัดหรือการใชอุปกรณในการขยับหรือดัด-ดึงขอตอของระยางค กระดูกสันหลังและ
เสนประสาทในผูปวยที่มีปญหาทางระบบโครงรางและกลามเนื้อ
Theory, principles and practice in joint assessment and evaluation. Treatment techniques,
treatment selection and planning using manual techniques or tools in mobilizing or manipulating joints of
the extremities, spine and nerve in patients with musculoskeletal disorders.
กภ.320 พลบําบัด 2
PP320 Therapeutic Exercise 2

2 (1-3-2)

วิชาบังคับกอน : กภ.220
Prerequisite: PP220
ทฤษฎี หลักการและเทคนิคพื้นฐานในการรักษาดวย Proprioceptive Neuromuscular facilitation (PNF)
การประยุกตและเลือกใชเทคนิค PNF ในผูปวยทางระบบประสาท ผูปวยทางดานระบบกระดูกและกลามเนื้อ รวมทั้ง
การประยุกตใชในนักกีฬา การกระตุนการทํางานและฟนฟูการทํางานของขอตอ การรักษาและแกไขการทํางานของ
ระบบ vestibular
Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) theory, principles and basic techniques.
Treatment techniques and selection in neurological, musculoskeletal conditions and sport injury.
Proprioception training, rehabilitation and vestibular rehabilitation.
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กภ.330 การรักษาดวยความรอนและการรักษาดวยไฟฟา 1
2 (1-2-3)
PP330 Thermotherapy and Electrotherapy 1
หลักการและเทคนิคการรักษาดวยเครื่องไฟฟาที่ผลิตคลื่นเหนือเสียง คลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นแสง เลเซอร
รวมถึงการรักษาดวยความรอน ความเย็น ผลทางสรีรวิทยา ขอบงชี้ ขอหามและขอควรระวังในการเลือกใชเครื่องมือ
ในการรักษา และเครื่องใชไฟฟาอื่นที่เหมาะสมในการรักษาทางกายภาพบําบัด
Principles and therapeutic techniques using various electrical modalities: ultrasonic wave,
electromagnetic wave, light wave and laser. Heat and cold treatment. Physiological effects, indications
and precautions of electrotherapy and other electrical modalities in physical therapy.
กภ.331 การรักษาดวยไฟฟาและการวินิจฉัยดวยไฟฟา 2
PP331 Electrotherapy and Electrodiagnosis 2

2 (1-2-3)

วิชาบังคับกอน : กภ.330
Prerequisite: PP330
คุณสมบัติของกระแสไฟฟาความถี่ต่ําและความถี่ปานกลางชนิดตางๆ ที่ใชในการรักษา ผลทางสรีรวิทยา ขอ
บงชี้ ขอหามและขอควรระวังในการเลือกใช การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการรักษา หลักการตรวจประเมิน
กลามเนื้อและเสนประสาท การวินิจฉัยการทํางานของกลามเนื้อดวยเครื่อง surface electromyography
The characterisics of low and medium frequency electrical current for physical therapy.
Physiological effects, indications, contraindications and precautions. Selection of an appropriate
electrical stimulator. Principle of muscle and nerve assessment including muscle activity using surface
electromygraphy (EMG).
กภ.340 กายภาพบําบัดในสภาวะทางระบบประสาท 1
2 (1-2-3)
PP340 Physical Therapy in Neurological Conditions 1
วิธีการตรวจทางกายภาพบําบัดในผูปวยที่มีปญหาทางระบบประสาท การอานผลภาพถายรังสี การสรุปผล
การตรวจรางกาย การตั้งสมมติฐานของโรค การวิเคราะหปญหา วิธีการแกไขปญหา การวางแผนการรักษา หลักการ
และเทคนิคการรักษา การฟนฟูทางกายภาพบําบัด การประเมินผลภายหลังจากการรักษา
Physical therapy assessment methods in patients with neurological disorders. Interpretion of
reontography, problem summary, hypothesis settings of the disease, problem analysis, problem solving,
treatment planning, the principle and technique of physical therapy in patients with neurological
conditions. Post therapy evaluation.
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กภ.341 กายภาพบําบัดในสภาวะทางศัลยศาสตรออรโธปดิกส 2
PP341 Physical Therapy in Orthopedic Conditions 2

3 (2-2-5)

วิชาบังคับกอน : กภ.240
Prerequisite: PP240
โรคและพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับสภาวะศัลยศาสตรออรโธปดิกส อาการและอาการแสดง การวางแผน
การตรวจรางกาย การวิเคราะหปญหา การวางแผนการรักษา วิธีการรักษาและการฟนฟูสภาพ ในผูปวยที่มีปญหา
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อหรือขอตอบริเวณกระดูกสันหลัง หรือ แขน-ขา ภาวะเสื่อมของขอตอ อาการปวดจากการ
บาดเจ็บเฉียบพลันหรือเจ็บปวยเรื้อรัง ผูปวยกระดูกหัก ผูปวยเปลี่ยนขอตอ ผูปวยตัดแขนขา และผูปวยที่มีการ
บาดเจ็บของเสนประสาทสวนปลาย รูปแบบการศึกษาและวิเคราะหกรณีศึกษาของผูปวย ใชรูปแบบการเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน
Diseases and pathology related to orthopedic surgery conditions as well as signs and symptoms.
Planning of physical examination, problem analysis, treatment planning, treatment techniques and
rehabilitation in patients with the abnormalities of soft tissue, joints, spine and extremities, joint
degenerative diseases, pain as a result of acute or chronic injury, patients with fracture, arthroplasty,
amputation and peripheral nerve injury. Study and analysis of case studies using the format of a
problem-based learning study.
กภ.342 กายภาพบําบัดในสภาวะทางทรวงอกและหัวใจ 1
2(1-2-3)
PP342 Physical Therapy in Cardio-Pulmonary Conditions 1
ทฤษฎี หลักการและวิธีการตรวจทางกายภาพบําบัดในผูปวยที่มีปญหาทางระบบหัวใจและการหายใจ การ
แปลผลภาพถายรังสี การแปลผลทางหองปฏิบัติการและการแปลผลอื่นๆ จากการตรวจรางกายทางการแพทยที่
เกี่ยวของกับระบบหัวใจและหายใจ การตั้งสมมติฐานของโรค การวิเคราะหปญหา การสรุปผลการตรวจรางกาย
วิธีการแกไขปญหา การวางแผนการรักษา หลักการและเทคนิคการรักษา การประเมินผลภายหลังจากการรักษาทาง
กายภาพบําบัด วิธีการรายงานผลการตรวจรางกายและการรักษา รวมทั้งอุปกรณการรักษาที่เกี่ยวของกับระบบ
หัวใจและการหายใจ
Theory, principles and physical therapy techniques in patients with cardio-pulmonary disorders.
Interpretation of X-rays findings, laboratory tests and other form of medical examinations related to the
cardiopulmonary system. Hypothesis settings of diseases, problem analysis, the summary of problems,
problem solving and treatment planning. The principles and treatment techniques, post physical
therapy treatment evaluation, the method of reporting physical examination and treatment results
including equipment used in the treatment of cardiopulmonary disorders.
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กภ.343 กายภาพบําบัดในสภาวะทางเด็ก 1
2 (1-2-3)
PP343 Physical Therapy in Pediatric Conditions 1
ทฤษฎี หลักการ และวิธีการตรวจทางกายภาพบําบัดในผูปวยเด็กที่มีปญหาทางระบบประสาท ระบบกระดูก
และกลามเนื้อ การตั้งสมมติฐานของโรค การวิเคราะหปญหา การสรุปผลการตรวจรางกาย วิธีการแกไขปญหา การ
วางแผนการรักษา หลักการและเทคนิคการรักษา การฟนฟูทางกายภาพบําบัด การประเมินผลภายหลังจากการ
รักษา
Theory, principles and the basic examinations in pediatric patients with neurological disorders
and musculoskeletal disorders. Hypothesis settings of disease, analysis of problem, conclusion of
assessment, problem solving and treatment planning. Principles and techniques of treatment and
rehabilitation in physical therapy. Post treatment evaluation.
กภ.344 กายภาพบําบัดในการกีฬา 1
2 (1-2-3)
PP344 Physical Therapy in Sports 1
ทฤษฎี หลั ก การและวิ ธี ก ารตรวจทางกายภาพบํ า บั ด ในนั ก กี ฬ า การสรุ ป ผลการตรวจร า งกาย การ
ตั้งสมมติฐานของโรค การวิเคราะหปญหา วิธีการแกไขปญหา การวางแผนการรักษา หลักการและเทคนิครักษา การ
ฟนฟูสมรรถภาพนักกีฬาทั้งขางสนามและในคลินิก การประเมินผลภายหลังจากการรักษา การรายงานผลการตรวจ
รางกายและการรักษา การใชยาและสารกระตุนทางการกีฬา โภชนาการและจิตวิทยากับการกีฬา รวมถึงกีฬา
สําหรับสตรี เด็กและผูพิการ
Theory, principles and physical therapy assessment techniques in sport players. Summary of
physical examination, hypothesis setting of the problems, problem analysis, problem solving and
treatment planning. The principles and techniques of physical therapy treatment and rehabilitation in
athletes on fields and in sport clinics. Post treatment evaluation, the presentation of physical
examination and treatment results. The use of medication and doping in sports, sport nutrition and sport
phychology. Sports for women, children and people with disabilities.
กภ.345 กายภาพบําบัดในสภาวะทางระบบประสาท 2
PP345 Physical Therapy in Neurological Conditions 2

3 (2-2-5)

วิชาบังคับกอน : กภ.340
Prerequisite: PP340
โรคและพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับสภาวะทางระบบประสาท อาการและอาการแสดง การวางแผนการ
ตรวจรางกายและการวิเคราะหปญหา การวางแผนการรักษา วิธีการรักษาและการฟนฟูสภาพ ในผูปวยที่มีปญหา
การเคลื่อนไหวจากความผิดปกติในการทํางานของระบบประสาทสวนกลางทั้งในสวนของระบบ Pyramidal และ
ระบบ Extrapyramidal ระบบประสาทสวนปลาย รอยตอระหวางเสนประสาทและกลามเนื้อ รูปแบบการศึกษาและ
วิเคราะหกรณีศึกษาของผูปวย ใชรูปแบบการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน
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Diseases and pathology in relation to neurological conditions as well as signs and symptoms.
Planning of physical examination, problem analysis, treatment planning, treatment techniques and
rehabilitation in patients with movement disorders as a result of the pyramidal and extrapyramidal
system of the central nervous system, the peripheral nervous system and neuromuscular junction. Study
and analysis of case studies using the format of a problem-based learning study.
กภ.346 กายภาพบําบัดในสภาวะทางทรวงอกและหัวใจ 2
PP346 Physical Therapy in Cardio-Pulmonary Conditions 2

3 (2-2-5)

วิชาบังคับกอน : กภ.342
Prerequisite: PP342
โรคและพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับสภาวะทางทรวงอกและหัวใจ อาการและอาการแสดง การวางแผนการ
ตรวจรางกายและการวิเคราะหปญหา การวางแผนการรักษา วิธีการรักษาและการฟนฟูสภาพ ในผูปวยที่มีปญหา
ทางระบบหัวใจ โรคของทางเดินหายใจทั้งในเด็กและผูใหญ ผูปวยกอนและหลังการผาตัดชองอกและหัวใจ รูปแบบ
การศึกษาและวิเคราะหกรณีศึกษาของผูปวย ใชรูปแบบการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน
Diseases and pathology in relation to cardiothoracic conditions as well as signs and symptoms.
Planning of physical examination, problem analysis, treatment planning, treatment techniques and
rehabilitation in patients with disorders of the cardiac system, the respiratory system both in children
and adults and in patients with pre- and post-cardiothoracic surgery. Study and analysis of case
studies using the format of a problem-based learning study.
กภ.347 กายภาพบําบัดในสภาวะทางเด็ก 2
PP347 Physical Therapy in Pediatric Conditions 2

2 (2-0-4)

วิชาบังคับกอน : กภ.343
Prerequisite: PP343
โรคและพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับสภาวะทางเด็ก อาการและอาการแสดง การวางแผนการตรวจรางกาย
และการวิเคราะหปญหา การวางแผนการรักษา วิธีการรักษาและการฟนฟูสภาพ ในผูปวยเด็กที่มีปญหาทางการ
เคลื่อนไหวจากสาเหตุตางๆ เด็กพัฒนาการชา Brachial plexus injury หรือ spina bifida โรคทางพันธุกรรม โรค
ทางพฤติกรรม โรคทางระบบกลามเนื้อและกระดูก รวมถึงการสงเสริมและการปองกันโรคในเด็ก รูปแบบการศึกษา
และวิเคราะหกรณีศึกษาของผูปวย ใชรูปแบบการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน
Diseases and pathology in relation to pediatric cardiothoracic conditions as well as signs and
symptoms. Planning of physical examination, problem analysis, treatment planning, treatment techniques
and rehabilitation in pediatric patients with movement disorders from various etiologies. Children with
delayed development, brachial plexus injury, spina bifida, genetic diseases, behavioral disorders and
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musculoskeletal disorders. Health promotion and intervention in children with disorders. Study and
analysis of case studies using the format of a problem-based learning study.
กภ.350 การปฏิบัติงานทางคลินิก 2
PP350 Clinical Practice in Physical Therapy 2

3 (0-12-0)

วิชาบังคับกอน : กภ.250
Prerequisite: PP250
การสืบคนขอมูลผูปวยอยางละเอียดทั้งจากการสัมภาษณประวัติและการสืบคนขอมูลการเจ็บปวย การตรวจ
ประเมินรางกาย วิเคราะหและสรุปปญหาจากการตรวจรางกาย การวางแผนการรักษาและฝกทักษะเบื้องตนในการ
รักษาผูปวย รวมถึงการการเขียนรายงานผลทางการแพทย
Practice on taking patient’s medical history in details both from subjective examination and the
patient’s medical record. Practice of physical examination, analysis and summarizing patient’s problems.
Treatment planning and practice of basic skills in treating patients as well as writing patient’s medical
report.
กภ.351 การปฏิบัติงานทางคลินิก 3
PP351 Clinical Practice in Physical Therapy 3

3 (0-12-0)

วิชาบังคับกอน : กภ.350
Prerequisite: PP350
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดและเรียนรูวิธีการตรวจรางกายทางกายภาพบําบัดในคลินิกภายใน
สถาบันการศึกษา การฝกทักษะการตรวจประเมินรางกายอยางละเอียด การวิเคราะหและสรุปปญหา การวางแผน
การรักษา การฝกทักษะในการรักษาและการประเมินผูปวยภายหลังการรักษาทางกายภาพบําบัดอยางเปนระบบและ
สอดคลองกับปญหาของผูปวย
Practice on detailed physical examination, analysis and summarizing problems. Treatment
planning, practice skills and systematically evaluating patients in accordance with individual patients’
problems.
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กภ.352 การปฏิบัติงานทางคลินิก 4
PP352 Clinical Practice in Physical Therapy 4

4 (0-16-0)

วิชาบังคับกอน : กภ.351
Prerequisite: PP351
การฝกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัดและพัฒนาทักษะการตรวจรางกายทางกายภาพบําบัดภายในหรือ
ภายนอกสถาบันการศึกษา การฝกกระบวนการคิด วิเคราะหและสรุปปญหาจากผลการตรวจรางกาย การวางแผน
การรักษาอยางเปนระบบและสอดคลองกับปญหาของผูปวยมากขึ้น พัฒนาทักษะในการรักษาและการประเมินผูปวย
ภายหลังจากการรักษา การทํางานรวมกับหนวยงานกายภาพบําบัดในโรงพยาบาลตางๆ
Practice on clinical thinking, analysis and summarizing problems gathering from physical
examination. Systematic treatment planning in accordance with individual patients’ problems.
Development of skills in treating and evaluating patients.
กภ.420 พลบําบัด 3
2 (1-3-2)
PP420 Therapeutic Exercise 3
วิชาบังคับกอน : กภ.320
Prerequisite: PP320
หลักการในการออกกําลังกายเฉพาะสําหรับผูปวยแตละประเภท เพื่อการแกไขปญหาทางสุขภาพ การปองกัน
โรคและการสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกายเปนกลุมและหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ
Exercises for treatment of individual patients with physical health problems. Disease prevention
and health promotion. Group exercises and recreational exercises.
กภ.440 กายภาพบําบัดในการกีฬา 2
2 (2-0-4)
PP440 Physical Therapy in Sports
วิชาบังคับกอน : กภ.344
Prerequisite: PP344
กลไกการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาในรูปแบบตางๆ ทั้งกีฬาแบบปะทะและไมปะทะ พยาธิสรีรวิทยา อาการ
และอาการแสดงที่พบ การวางแผนการตรวจรางกายและการวิเคราะหปญหา การวางแผนการรักษา วิธีการรักษา
การฟนฟูสภาพรางกายเพื่อใหสามารถกลับไปแขงขันกีฬา รวมถึงการสงเสริมสุขภาพและการปองกันไมใหเกิดการ
บาดเจ็บซ้ํา รูปแบบการศึกษาและวิเคราะหกรณีศึกษาของผูปวย ใชรูปแบบการเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน
Mechanisms of injury in both contact and non-contact sports. Pathophysiology, signs and
symptoms, planning of physical examination and problem analysis. Treatment planning, treatment
techniques, rehabilitation for returning to sports. Health promotion and the prevention of repetitive
injuries. Case studies using the format of a problem-based learning study.
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กภ.441 กายภาพบําบัดในสภาวะพิเศษ
2 (1-2-3)
PP441 Physical Therapy in Special Conditions
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาของสตรี และภาวะตั้งครรภ ปญหาสุขภาพของสตรี ภาวะกอนและ
หลังผาตัดเตานม การดูแลสุขภาพในขณะตั้งครรภ ขณะคลอด และหลังคลอด ปญหาที่พบในผูสูงอายุ การสงเสริม
สุขภาพหรือปองกันความเสื่อมสําหรับผูสูงอายุ กายภาพบําบัดในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งกายภาพบําบัดใน
ผูปวยที่มีความผิดปกติของระบบตางๆ ระบบภูมิตานทาน ระบบเมตาโบลิซึ่ม ผูปวยที่เปนมะเร็งหรือเนื้องอก การ
ดูแลและรักษาแผลไฟไหม
Anatomy and physiology of healthy and pregnant women. Women health problems, pre and post
mastectomy, health care during pregnancy, during and post labour. Common problems, health
promotion or the prevention of degeneration in elderly. Physical therapy in factory workers and in
people with abnormal functions of various body systems including the immune and metabolic disorders,
burn and cancer patients.
กภ.442 กายภาพบําบัดในชุมชน
2 (1-3-2)
PP442 Physical Therapy in Community
กรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพชุมชนและบทบาทของงานกายภาพบําบัดในชุมชน
แนวคิดในการวิเคราะหพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ การประเมินสุขภาวะของชุมชนและปจจัยเสี่ยงทางดาน
สุขภาพที่เกิดขึ้นดวยการสํารวจและวิเคราะหปญหา การประยุกตใชความรูและวิธีการทางกายภาพบําบัด ในการให
ความรูและคําแนะนําในการดูแลปองกันปญหาและการสงเสริมสุขภาพ รวมถึงการจัดทําโครงการเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น รวมถึงประเมินผลโครงการ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของชุมชน
Concepts and policies related to community healh care and the roles of physical therapy in
community. Concepts of human behavioral analysis in relation to health. Evaluation of community health
condition and risks of health problems by investigating and summarizing the problems. Application of
physical therapy knowledge and techniques for advicing and recommendation on health prevention and
promotion for people in community. Solving the current community problem and project evaluation to
meet the community’s needs.
กภ.450 การปฏิบัติงานทางคลินิก 5
PP450 Clinical Practice in Physical Therapy 5

5 (0-20-0)

วิชาบังคับกอน : กภ.352
Prerequisite: PP352
ฝกกระบวนการคิด วิเคราะหและสรุปปญหาจากผลของการตรวจรางกาย สามารถวางแผนการรักษาไดเปน
ระบบและสอดคลอ งกับ ปญหาของผู ปว ยมากขึ้น สามารถรั กษาและประเมิ นผู ปวยภายหลั งจากการรั ก ษาทาง
กายภาพบําบัดไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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Practice of clinical thinking, analysis and problem summary from the patient’s physical examination
and treatment planning according to the patient’s problems. Treatment and evaluation for a better quality
of services.
กภ.451 การปฏิบัติงานทางคลินิก 6
PP451 Clinical Practice in Physical Therapy 6

4 (0-16-0)

วิชาบังคับกอน : กภ.450
Prerequisite: PP450
กระบวนการคิด วิเคราะหและสรุปปญหาจากผลของการตรวจรางกาย สามารถวางแผนการรักษาไดเปนระบบ
และสอดคลองกับปญหาของผูปวยมากขึ้น การพัฒนาทักษะในการรักษาและการประเมินผูปวยภายหลังจากการ
รักษาทางกายภาพบําบัด วิธีการบริหารจัดการทางกายภาพบําบัดในโรงพยาบาลขนาดใหญและโรงพยาบาลศูนย
ตางๆ
Practice of clinical thinking, analysis and problem summary from the patient’s physical examination
and treatment planning according to the patient’s problems. Treatment and evaluation for a better quality
of services. Physical therapy management in a large hospital and a centered hospital.
กภ.460 สัมมนาทางกายภาพบําบัด
1 (0-3-0)
PP460 Seminar in Physical Therapy
วิเคราะหและสรุปผลงานวิจัยทางดานกายภาพบําบัดที่มีคุณคาทางวิชาการภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา นําเสนอผลงานวิจัย และวิจารณผลงานวิจัยโดยการตอบขอซักถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นอยางมี
หลักการ
Analysis and summary of papers in the field of physical therapry under the supervision of
advisors. Research paper assignment and presentation as well as participation in the class discussion.
กภ.461 การวิจัยทางกายภาพบําบัด 1
1 (1-0-2)
PP461 Research Methodology in Physical Therapy 1
หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องตน กระบวนการสืบคนขอมูล การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การ
วางแผนงานวิจัย วิธีการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติและการเขียนโครงรางงานวิจัย
Principles of research methodology, information seaching, literature reviewing, research planning,
data collection, statistical data analysis and a research proposal writing.
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กภ.462 การวิจัยทางกายภาพบําบัด 2
PP462 Research Methodology in Physical Therapy 2

1 (0-3-0)

วิชาบังคับกอน : กภ.461
Prerequisite: PP461
ฝกทักษะและกระบวนการในการทํางานวิจัยและทดสอบสมมติฐานการวิจัยตามโครงการวิจัยที่ไดนําเสนอ
พัฒนาทักษะการฟงงานทางดานวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยและการเขียนผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ
Practice for skills in conducting a research project and testing hypothesis of the reseach proposal.
Improvement of research skills by participating and presentation of research findings and writing a
complete research report.
กภ.470 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัด
2 (2-0-4)
และการบริหารทางสาธารณสุข
PP470 Public Health Administration and Law and Ethics in Physical Therapy
พระราชบัญ ญัติ กฎกระทรวง ระเบียบขอบังคั บและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวขอ งกับการประกอบวิชาชี พ
กายภาพบําบัด การตระหนักถึงความรับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาชีพกายภาพบําบัดทั้งใน
สวนของการบริการทางกายภาพบําบัดและสมรรถนะของนักกายภาพบําบัด บทบาทหนาที่ขององคกรวิชาชีพ
ระบบงานทางสาธารณสุข การจัดตั้งและการบริหารแผนกกายภาพบําบัด การควบคุมคุณภาพการใหบริการทาง
กายภาพบําบัด รวมถึงขอบเขตการทํางาน การประสานงานกับบุคลากรสาขาตางๆ ทางดานสุขภาพ
Acts, ministrial regulations, rules, regulation and laws related to physical therapy. Professsional
responsibility, ethics and standard practice within the capability of physical therapists. Roles of the
physical therapy councils and organizations, the public health system, the establishment and
management of a physical therapy department. Quality control of physical therapy service and scope of
work. The co-operation with other health care professionals.

กภ.471 ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยาสําหรับกายภาพบําบัด
1 (1-0-2)
PP471 Basic Pharmacology in Physical Therapy
ความรู พื้นฐานทางดา นเภสั ชวิทยา เภสัชจลนศาสตร ขอบ งชี้ ข อควรระวั ง ผลข างเคีย งของยาต า งๆ ที่
เกี่ยวของกับการรักษาทางกายภาพบําบัด
Basic concepts of pharmacology, pharmacokinetics, drug prescription, precautions, side effects
of medication that may affect the efficacy of the physical therapy treatment.
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
คณะสหเวชศาสตร ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพของหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1 การบริหารหลักสูตร
18.1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
18.1.2 มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูสอน เพื่อนําขอมูลมาประกอบการประเมิน
วิเคราะหและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
18.1.3 บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
18.2.1 มีหองสมุดในสาขาวิชาตามหลักสูตร
18.2.2 มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร
18.2.3 มีอุปกรณ หองบรรยาย และหองฝกภาคปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ
การจัดการเรียนการสอน
18.2.4 มีสถานพยาบาลรองรับการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานอยางนอย 1,000 ชั่วโมง และมีโอกาสนําความรูที่ไดมาจากการ
เรียนการสอนมาใชในการฝกทักษะทางดานวิชาชีพกับผูปวย
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
18.3.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากากรปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
18.3.2 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําชั้นป เพื่อคอยดูแล ใหคําแนะนําทั้งในดาน
วิชาการ การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและการใชชีวิตสวนตัวใหแกนักศึกษาทุกคน
18.3.3 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน Website หรือ
E-mail เปนตน
18.3.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน
คณะสหเวชศาสตร จะจัดใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต และมุงใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
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19. การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิ ช ากายภาพบํ า บั ด ได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดใหมีความทันสมัย โดยจัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนเปนระยะๆ ในระหวางที่มีการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งในสวนของคุณภาพของผูสอน เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน และมีการปรับหลักสูตรใหญ
เปนประจําทุก 5 ปการศึกษา เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและเทาทันตอความกาวหนาทางดานการแพทยและ
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทั้งมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานทางดานวิชาการและ
เกณฑมาตรฐานทางดานวิชาชีพของสภากายภาพบําบัด
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่สําหรับหลักสูตรนี้ ไดแก
19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
19.2 รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
19.3 รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
19.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
19.5 ผลงานทางวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ
19.6 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
โดยคณะสหเวชศาสตร กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตนทุก ๆ ระยะ 5 ป และกําหนด
ประเมินครั้งแรกในป พ.ศ.2556
20. เงื่อนไขอืน่ ๆ
เงื่อนไขอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งระเบียบและประกาศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

