มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รงั สิต / คณะสหเวชศาสตร์ / ภาควิชากายภาพบําบัด
หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Physical Therapy
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
Master of Science (Physical Therapy)
ชื่อย่อ วท.ม. (กายภาพบําบัด)
M.Sc. (Physical Therapy)
๓. วิชาเอก
ไม่มี
๔. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

๓๖

หน่วยกิต

๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา ๒ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

๑

มคอ.๒
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้พิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ได้พิจารณากลั่นกรองโดย คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจาก สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
๘.๑ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
๘.๒ ผู้บริหารหน่วยงานทางกายภาพบําบัด
๘.๓ นักวิจัย นักกายภาพบําบัด
๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัว
ตําแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ ปี
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
การศึกษาที่จบ
๓๘๐๙๙๐๐๕๕๘xxx
ผู้ช่วย
เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
ปร.ด. (สรีรวิทยาการออกกําลังกาย),
๑
ศาสตราจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๑
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล,
๒๕๔๐
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๓
๒
๓๑๐๑๗๐๑๙๘๔xxx
ผู้ช่วย
ไพลวรรณ สัทธานนท์
Ph.D. (Physiotherapy),
ศาสตราจารย์
La Trobe University, Australia,
๒๕๕๕
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙

๒

มคอ.๒
ลําดับ
๓

เลขประจําตัว
ประชาชน
๓๗๔๙๙๐๐๒๔๐xxx

ตําแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
พินัยลัค ตันติลปี ิกร เอิร์ด
ศาตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ ปี
การศึกษาที่จบ
Ph.D (Physiotherapy)
The University of Queensland,
Australia, ๒๕๕๖
วท.ม. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
๑๐.๒ ภาคปฏิบัติการทางทักษะวิชาชีพ (คลินิก)
โรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์หรือนัก
กายภาพบําบัดที่มีประสบการณ์และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันความรู้ทางด้านการแพทย์มีความก้าวหน้ามากขึ้น การเสียชีวิตจากโรคต่างๆมีปริมาณน้อยกว่าใน
อดีตที่ผ่านมา ทําให้จํานวนของผู้ที่รอดชีวิตมีมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวกว่าในอดีต สังคมไทยก็เป็นอีกสังคม
หนึ่งที่เริ่มเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ประชากรในวัยเด็กและวัยทํางานมีจํานวนที่ลดน้อยลง ในขณะที่จํานวนของผู้สูงอายุกลับมี
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการที่ประชาชนมีความสะดวกสบายและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดําเนินชีวิตประจําวันมากขึ้น
ส่งผลให้ภาวะสุขภาพของคนวัยทํางานมีความแข็งแรงน้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมา การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสาํ หรับผู้คนในทุกช่วง
อายุจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ ดังนั้น นโยบายการดูแลสุขภาพของประชากรระดับประเทศจึงมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพของตนเอง
ด้วยการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ของประชากรในทุกวัย การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ทางกายภาพบําบัดจึงเป็นอีก
หนทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลตนเองของประชาชนในสังคม ลดภาระของผู้ดูแลและรัฐบาลใน
การดูแลสุขภาพของคน ในสังคม
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากนโยบายด้านการดูแ ลสุขภาพที่ เน้ น ให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมในการดูแ ลสุ ขภาพ ทําให้ ก ารพัฒ นา
หลักสูตรควรมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแล รับผิดชอบสุขภาพตนเอง ทั้งในด้านการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ที่
เข้มแข็งทางวิชาการและการบริหาร สามารถแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและตอบสนอง
ความต้องการของประเทศได้

๓

มคอ.๒
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
เป็น หลัก สูต ร ที่ ผ ลิต มหาบัณ ฑิ ต ให้มี ค วามรู้ขั้ น สู งด้ านกายภาพบํ าบั ดและวิทยาศาสตร์สุข ภาพ
สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ โดยใช้ความรู้และวิธีการทางกายภาพบําบัดใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนําความรู้ขั้นสูงไปใช้ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพโดยมีคุณ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ร่วมกับมีจิตสํานึกต่อสังคม ตระหนักและเห็นคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของความเป็นไทยมีความรู้
และทักษะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลั ก สู ต รนี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ในการผลิ ต วิ ท ยาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช ากายภาพบํ าบั ด ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถทางด้านวิช าการและวิจัย สามารถบู ร ณาการความรู้
ผสมผสานระหว่างการบริการวิชาการและการวิจัย โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการในการรักษาและดูแลสุขภาพของ
ประชาชน
๑๓. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา
เพื่อมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและการวิจัย สามารถสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านกายภาพบําบัด มองประเด็นปัญหาอย่างบูรณาการ รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักและสํานึกในวิชาชีพ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและ
ความรู้ในการรักษาและการดูแลสุขภาพ
๑.๒ ความสําคัญ
ปัจจุบันการดูแลสุขภาพของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมาก ส่งผลให้วิธีการดูแลรักษา
ฟื้นฟู การส่งเสริมป้องกันทางด้านกายภาพบําบัดมีการพัฒนามากขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นการ
พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพ งานวิจัย และการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญต่อการพัฒนาตลอดจนการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อให้สามารถที่จะตอบสนองนโยบายสาธารณสุขของประเทศได้อย่างเหมาะสม

๔

มคอ.๒
๑.๓ วัตถุป ระสงค์
เพื่อให้มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
๑) มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและวิจัย
๒) มีศักยภาพในการทําวิจัยทางกายภาพบําบัด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
๓) สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
๔) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยและการประกอบวิชาชีพ มีวินัยและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๕) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย ทําให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
๒.แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา ๕ ปี
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

๑. พัฒนาหลักสูตรโดยอิง
๑. จัดทําหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ. และสภา มาตรฐานของ สกอ และสภาวิชาชีพ
วิชาชีพกายภาพบําบัด กําหนด กายภาพบําบัด
๒. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเป็นระยะในช่วงที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
๓. กําหนดให้มีการประเมิน
หลักสูตรทั้งจากคณาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุก ๕ ปี
๑. มีการปรับปรุงการจัดการ
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
เรียนการสอนเป็นประจําทุกปี
ความทันสมัย สอดคล้องกับ
การศึกษาโดยคณาจารย์ประจํา
ความต้องการของสังคม
หลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.จัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านมาร่วมในการเรียนการ
สอนและให้คําแนะนําด้านการวิจัย
และการบริหารหลักสูตร
๓. ประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๔. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจํา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. เอกสารการได้รับการรับรอง
หลักสูตรจาก สกอ. และสภาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
๒. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

๓. เอกสารวิพากย์หลักสูตร

๑. เอกสาร มคอ. ๕, ๖ และ ๗

๒. จํานวนและรายละเอียด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เข้ามาร่วมใน
หลักสูตร
๓. หลักฐานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนํา ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
๔. จํานวนครั้งของอาจารย์ประจํา

๕

มคอ.๒
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

นักศึกษาและบุคลากรที่ไปนําเสนอ
ผลงานหรือเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ
๕. โครงการส่งเสริมศักยภาพในการ
ทํางานวิจัย และจํานวนของอาจารย์และ
นักศึกษาที่ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจัย
๑. สนับสนุนอาจารย์และ
๑. ผลการประเมินการสอนของ
๓. แผนพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรด้านการเรียนการสอน บุคลากรสายสนับสนุนให้มีการพัฒนา อาจารย์
ด้านการเรียนการสอน และมีการ
การวิจัย และการบริการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย์ตาม
วิชาการ
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน
๒. สนับสนุนอาจารย์และ
๒. จํานวนอาจารย์และบุคลากรที่
บุคลากรสายสนับสนุน ด้านการเรียน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและ
การสอนให้ทํางานบริการวิชาการและ ทักษะทางวิชาชีพ
การวิจัย มากขึน้
๓. ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และ
๓. จํานวนงานบริการวิชาการหรือ
บุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้
งานวิจัยต่ออาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในหลักสูตร
ทางด้านวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพ
นักศึกษาและบุคลากรไปนําเสนอ
ผลงานหรือเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ
๕. ส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์
และนักศึกษา ในการพัฒนางานวิจัย

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑.ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา แต่ละภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การจัดการเรียนการสอนอาจจัดในลักษณะของการเรียนการสอนเป็น
“หน่วยการเรียน” (block or module) โดยจัดให้มีชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคปกติ และอาจเปิดภาค
ฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคปกติ
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

๖

มคอ.๒
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเวลาดังนี้
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนมกราคม - พฤษภาคม
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๗ และมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๒.๑ เป็นผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบําบัด ทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
๒.๒.๒ มีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๗๕
๒.๒.๓ มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กําหนด
๒.๒.๔ หากไม่เป็นไปตาม ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์
๒.๒.๕ ผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อได้ แต่จะต้องสอบให้ได้ใบ
ประกอบวิชาชีพก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติงานได้
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
๑) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรฯ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กําหนด ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
๒) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ TU – GET หรือ TOEFL หรือ
IELTS โดยผลการสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
๓) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาอาจมีปัญหาการปรับตัว เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามีลักษณะที่นักศึกษาต้องมี
การค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น รวมถึงการฝึกทักษะทางการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย รวบรวมข้อมูล ในรูปแบบของ
วิทยานิพนธ์ ดังนั้นนักศึกษาที่ปรับตัวได้ไม่ดีอาจเกิดปัญหาเรื่องการบริหารเวลาในระหว่างศึกษาได้
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
๒.๔.๑ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีการแนะนําเทคนิคการวางแผนการเรียนในมหาวิทยาลัย
การแบ่งเวลา และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
๒.๔.๒ จัดอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทําหน้าที่ดูแลให้คําปรึกษาด้านการเรียน และปัญหาส่วนตัว
๒.๔.๓ จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมทุกภาคการศึกษา และผ่านการประเมินความก้าวหน้า โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

๗

มคอ.๒
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ ๑๐ คน
ปีการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ชั้นปีที่ ๑
๑๐
๑๐
๑๐
ชั้นปีที่ ๒
๑๐
๑๐
รวม
๑๐
๒๐
๒๐
คาดว่าจะจบการศึกษา
๑๐
๑๐
๒.๖ งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณรายปีขั้นตํ่า ดังนี้
งบบุคลากร (โครงการปกติ)
๓๕๐,๐๐๐
หมวดเงินเดือน
๓๕๐,๐๐๐
หมวดค่าจ้างประจํา
๐
งบดําเนินการ
๑,๑๐๐,๐๐๐
หมวดค่าตอบแทน
๔๐๐,๐๐๐
หมวดค่าใช้สอย
๘๐,๐๐๐
หมวดค่าวัสดุ
๖๐๐,๐๐๐
หมวดสาธารณูปโภค
๒๐,๐๐๐
งบลงทุน
๓,๐๐๐,๐๐๐
หมวดครุภัณฑ์
๓,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๔,๔๕๐,๐๐๐
หมายเหตุ การบริหารจัดการเป็นโครงการปกติ ใช้งบประมาณแผ่นดินประจําปี

๒๕๖๑
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐

๒๕๖๒
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒,
๑๕ และข้อ ๑๙

๘

มคอ.๒
๓.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวม
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ น หลัก สูต รแบบศึ กษาเต็ม เวลา นั ก ศึก ษาต้ องใช้ระยะเวลาการศึ กษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติและอย่างมากไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก ๒: ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์
๑) หมวดวิชาบังคับ
๑๒
หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเลือก
๑๒
หน่วยกิต
๓) วิทยานิพนธ์
๑๒
หน่วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขากายภาพบําบัด ประกอบด้วยอักษรย่อ ๒ ตัว
และตัวเลข ๓ ตัว มีความหมาย ดังนี้
กภ. หมายถึง กายภาพบําบัด
PP หมายถึง Physical Therapy
เลขหลักหน่วย
หมายถึง ลําดับรายวิชา ตั้งแต่ ๐-๘
เลขหลักสิบ
เลข ๐
หมายถึง
วิชาเกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์และประสาทวิทยาศาสตร์
เลข ๑
หมายถึง
วิชาเกี่ยวข้องกับสรีรวิทยา
เลข ๒
หมายถึง
วิชาเกี่ยวข้องกับการออกกําลังกาย
เลข ๓
หมายถึง
วิชาเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์วิจัยและการรักษาทางกายภาพบําบัด
เลข ๔
หมายถึง
วิชาที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบําบัดทางคลินิก การฝึกงานทางกายภาพบําบัด
เลข ๕
หมายถึง
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
เลข ๖
หมายถึง
วิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิจัยและสัมมนา
เลข ๗
หมายถึง
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เลข ๘
หมายถึง
วิชาอื่นๆ
เลขหลักร้อย
เลข ๖
หมายถึง
รายวิชาบังคับ
เลข ๗
หมายถึง
รายวิชาเลือก
เลข ๘
หมายถึง
วิทยานิพนธ์

๙

มคอ.๒
๓.๑.๓.๑ วิชาบังคับ นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ รวม ๑๒ หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กภ. ๖๐๑ ชีวกลศาสตร์ขั้นสูง
๓ (๓-๐-๙)
(Advanced Biomechanics)
กภ. ๖๔๑ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๑
๒ (๒-๐-๖)
(Evidence-Based and Clinical Decision Making)
กภ. ๖๔๒ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๒
๒ (๐-๔-๔)
(Evidence-Based and Clinical Decision Making)
กภ. ๖๖๑ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
๓ (๓-๐-๙)
(Advanced Research Methodology)
กภ. ๖๖๒ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๑
๑ (๑-๐-๓)
(Seminar in Physical Therapy I)
กภ. ๖๖๓ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๒
๑ (๑-๐-๓)
(Seminar in Physical Therapy II)
๓.๑.๓.๒ วิชาเลือก
นั ก ศึ ก ษา ต้ องศึ ก ษาวิ ชาเลื อ กไม่ น้ อ ยกว่า ๑๒ หน่ ว ยกิ ต โดยนั ก ศึ ก ษาอาจเลื อ กศึ ก ษาวิช าในระดั บ
บัณ ฑิ ตศึกษาของหลักสูตรอื่น ได้ ไม่เกิน ๓ หน่วยกิต โดยต้องได้รับ การอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ดําเนินการหลักสูตรฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กภ. ๗๐๑ การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้
๓ (๓-๐-๙)
(Motor Control and Motor Learning)
กภ. ๗๑๑ สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
๓ (๓-๐-๙)
(Advanced Exercise Physiology)
กภ. ๗๓๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางกายภาพบําบัด
๓ (๒-๒-๘)
(Measurement and Instruments in Physical Therapy)
กภ. ๗๕๑ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
๓ (๓-๐-๙)
(Management and Health Economics)
กภ. ๗๗๑ ทักษะการสอนและการประเมินผลทางกายภาพบําบัด
๓ (๓-๐-๙)
(Teaching and Evaluation Methods in Physical Therapy)
กภ. ๗๘๑ หัวข้อพิเศษทางกายภาพบําบัด
๓ (๑-๔-๗)
(Special Topics in Physical Therapy)
กภ. ๗๔๑ กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุ
๓ (๑-๔-๗)
(Geriatric Physical Therapy)

๑๐

มคอ.๒
กภ. ๗๔๒ กายภาพบําบัดชุมชนขั้นสูง
(Advanced Physical therapy in Community)
กภ. ๗๔๓ กายภาพบําบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
(Physical Therapy for Rehabilitation)
๓.๑.๓.๔ วิทยานิพนธ์
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์
(Thesis)

๓ (๑-๔-๗)
๓ (๑-๔-๗)

๑๒ (๐-๓๖-๑๒)

๓.๑.๔ แผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
๑๑ หน่วยกิต
กภ. ๖๐๑ ชีวกลศาสตร์ทางคลินิก
๓
(Clinical Biomechanics)
กภ. ๖๔๑ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๑
๒
(Evidence-Based and Clinical Decision Making)
กภ. ๖๖๑ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
๓
(Advanced Research Methodology)
กภ. ๗xx วิชาเลือก
๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
๑๒ หน่วยกิต
กภ. ๖๔๒ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๒
๒
(Evidence-Based and Clinical Decision Making)
กภ. ๖๖๒ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๑
๑
(Seminar in Physical Therapy I)
กภ. ๗xx วิชาเลือก
๓
กภ. ๗xx วิชาเลือก
๓
กภ. ๗xx วิชาเลือก
๓
ปีการศึกษาที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
กภ. ๖๖๓ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๒
(Seminar in Physical Therapy II)

๗ หน่วยกิต
๑

๑๑

มคอ.๒
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์
(Thesis)
ภาคการศึกษาที่ ๒
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์
(Thesis)

๖

๖ หน่วยกิต
๖

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
๓.๑.๕.๑ คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
กภ. ๖๐๑ ชีวกลศาสตร์ทางคลินิก
๓ (๓-๐-๙)
PP. 601 Clinical Biomechanics
หลักการทางชีวกลศาสตร์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของมนุษย์และการนํามาใช้ท างคลินิ กในการตรวจประเมิ น
วิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ในการทํางานระหว่างข้อ กลไกการทํางานและการควบคุมของกล้ามเนื้อ
ผลของแรงที่กระทําต่อเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเคลื่อนไหวและแรงที่กระทําต่อวัตถุต่างๆ
กภ. ๖๔๑ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๑
๒ (๒-๐-๖)
PP. 641 Evidence-Based and Clinical Decision Making I
การศึก ษาค้นคว้า วิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือของข้อมูล หรือ ผลการศึก ษาที่พ บจากงานวิจัยที่ถูกตีพิ ม พ์ อยู่ใน
วารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กภ. ๖๔๒ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๒
๒ (๐-๖-๒)
PP. 642 Evidence-Based and Clinical Decision Making II
การฝึกปฏิบัติทางคลินิก โดยการนําความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับทางกายภาพบําบัดและ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ไปใช้ในการวางแผนการรักษาฟื้นฟูหรือการตัดสินใจทางคลินิก
กภ. ๖๖๑ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
๓ (๓-๐-๙)
PP. 661 Advanced Research Methodology
หลักการทําวิจัย และระเบียบวิธีขั้นสูง ขั้นตอนในการทําวิจัยที่ถูกต้อง การออกแบบการวิจัย การค้นหาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบวิเคราะห์ การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัยและการนําเสนอผลงานทางด้านวิชาการอย่างมืออาชีพ
กภ. ๖๖๒ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๑
๑ (๑-๐-๓)
PP. 662 Seminar in Physical Therapy I
วิพากษ์ และวิเคราะห์บทความวิจัยตามรูปแบบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางกายภาพบําบัด การนําเสนอผลงานวิจัย
การวิพากษ์และวิเคราะห์ผลงานวิจัยจากวารสารที่ทันสมัย

๑๒

มคอ.๒
กภ. ๖๖๓ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๒
๑ (๑-๐-๓)
PP. 663 Seminar in Physical Therapy II
หลักการอ่าน วิพ ากษ์ และวิเคราะห์บทความวิจัยที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการทําวิทยานิพ นธ์ การนําเสนอ
ผลงานวิจัย บทความวิจัยที่สนใจและอภิปรายเพื่อให้เกิดแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆในการวิจัย
กภ. ๗๐๑ การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้
๓ (๓-๐-๙)
PP. 701 Motor Control and Motor Learning
หลักการควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว
ที่เน้นในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของมนุษย์ และการเรียนรู้การเคลื่อนไหวจาก
การจัดรูปแบบที่หลากหลาย งานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาความแข็งแรง การเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายและ
ผลของอายุต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวโดยเน้นไปที่การทรงท่าและการรักษาสมดุล วิธีการ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัด
การเคลื่อนไหว
กภ. ๗๑๑ สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
๓ (๓-๐-๙)
PP. 711 Advanced Exercise Physiology
เทคนิคในการวัดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาขั้นสูง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้หลักการของ
การตอบสนองทางสรีรวิทยาขั้นสูงต่อการออกกําลังกาย ในภาวะปกติ และในภาวะที่มีการปรับตัวตอบสนองต่อการออก
กําลังกายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกกับประสิทธิภาพการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาขั้นสูงของร่างกาย ตลอดจนการนําทักษะและความรู้ขั้นสูงที่เกี่ยวกับการออกกําลังกาย ไปใช้ใน
กระบวนการบําบัด ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย หลังเกิดการบาดเจ็บในคนทั่วไปและกลุ่มคนที่มีอาการของโรคบาง
ชนิด
กภ. ๗๓๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางกายภาพบําบัด
๓ (๒-๒-๘)
PP. 731 Measurement and Instruments in Physical Therapy
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องทางกายภาพบําบัด หลักการและทฤษฎีในการวัดค่าความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของเครื่องมือวัด หลักการและเทคนิคในการวัดความแข็งแรงและความทนทาน การใช้พลังงานของร่างกาย การวัด
การเคลื่อนไหวและการวัดประสิทธิผลในการทํางาน
กภ. ๗๔๑ กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุ
๓ (๑-๔-๗)
PP. 741 Geriatric Physical Therapy
การบรูณาการความรู้ทางกายภาพบําบัดในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และการฟื้นฟูสมรถภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
การประเมินและการให้โปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ โดยอยู่บนพื้นฐานทางกายภาพบําบัด

๑๓

มคอ.๒
กภ. ๗๔๒ กายภาพบําบัดชุมชนขั้นสูง
๓ (๑-๔-๗)
PP. 742 Advanced Physical therapy in Community
กรอบแนวคิดและนโยบายทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพชุมชนและบทบาทนักกายภาพบําบัดใน
ชุมชน โดยการบรูณการความรู้ทางกายภาพบําบัด การประเมินทางกายภาพบําบัด คําแนะนํา การบริหารจัดการในชุมชน
วางแผน ติดตาม ประเมินโครงการ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้ทางสุขภาพ การป้องกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของ
สุขภาพในชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
กภ. ๗๔๓ กายภาพบําบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
๓ (๑-๔-๗)
กภ.743
Physical Therapy for Rehabilitation
การฝึกปฏิบัติการทางคลินิกโดยเน้นทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะด้าน โดยเน้นบทบาทของนัก
กายภาพบําบัดร่วมกับการทํางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ โดยรวมถึงการบรูณ าการทางด้าน กาย จิต สังคม และจิต
วิญญาณ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้ ICF model ใช้ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยและการรักษาฟื้นฟูในด้าน
สุขภาพ, ความพิการ หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพสําหรับผู้ป่วยและเพื่อส่งเสริมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กภ. ๗๕๑ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
๓ (๓-๐-๙)
PP. 751 Management and Health Economics
ระบบสุขภาพของไทยและต่างประเทศ หลักการบริหารจัดการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มูลค่าและพฤติกรรมในระบบสุขภาพ ภาวะสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรม หลักการในการบริหารจัดการ ภาวะผู้นําในองค์กร
หลักการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคนิคและวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีในการนําเสนอและการสื่อสาร
จริยธรรมในการบริหารจัดการ
กภ. ๗๗๑ ทักษะการสอนและการประเมินผลทางกายภาพบําบัด
๓ (๓-๐-๙)
PP. 771 Teaching and Evaluation Methods in Physical Therapy
หลักการและรูปแบบของการเรียนรู้ หลักการสอน การสร้างวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดทําประมวลการสอน
แผนการสอน การจัดทําสื่อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้แบบต่างๆ รูปแบบ เทคนิคการถ่ายทอดและวิธีการสอนแบบ
ต่างๆ เพื่อการสอนทางคลินิกกายภาพบําบัด
กภ. ๗๘๑ หัวข้อพิเศษทางกายภาพบําบัด
๓ (๑-๔-๗)
PP. 781 Special Topics in Physical Therapy
การค้นคว้าและนําเสนอหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจหรือรูปแบบการรักษาที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานทางด้านกายภาพบําบัด
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์
๑๒ (๐-๓๖-๑๒)
PP. 800 Thesis
ศึกษา ค้นคว้าและดําเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในงานทางด้านกายภาพบําบัด การเขียนวิทยานิพนธ์และ
ผลงานทางวิชาการ การนําเสนอและอภิปรายวิทยานิพนธ์และผลงานทางวิชาการ
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มคอ.๒
๓.๑.๕.๒ คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
กภ. ๖๐๑ ชีวกลศาสตร์ทางคลินิก
๓ (๓-๐-๙)
PP. 601 Clinical Biomechanics
Biomechanics principles of human motor control and clinical applications in assessment and
movement analysis. Relationship among joint functions, mechanisms of muscle performance and
control. Impact of force on tissues, changes in movement pattern and force acting on different objects.
กภ. ๖๔๑ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๑
๒ (๒-๐-๖)
PP. 641 Evidence-Based and Clinical Decision Making I
Literature searching, analysis of reliable data or published research findings related to physical
therapy and biomedical sciences.
กภ. ๖๔๒ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๒
๒ (๐-๖-๒)
PP. 642 Evidence-Based and Clinical Decision Making II
Clinical practice and application of evidence-based information related to physical therapy and
biomedical science in treatment planning or clinical decision making.
กภ. ๖๖๑ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
๓ (๓-๐-๙)
PP. 661 Advanced Research Methodology
Principles of research methodology, research design, information seaching, literature review,
research planning, data collection, advanced statistical analysis. Ethics for research and academic
presentation.
กภ. ๖๖๒ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๑
๑ (๑-๐-๓)
PP. 662 Seminar in Physical Therapy I
Analysis and discussion of physical therapy research articles. Presentation, discussion and
analysis of updated research.
กภ. ๖๖๓ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๒
๑ (๑-๐-๓)
PP. 663 Seminar in Physical Therapy II
Principle of reading, analysis and discussion of interested-topic for Thesis preparation.
Presentation and discussion for creating new concepts and ideas in research.

๑๕

มคอ.๒
กภ. ๗๐๑ การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้
๓ (๓-๐-๙)
PP. 701 Motor Control and Motor Learning
Principle and concept in motor control and learning focusing on neuromuscular aspects related
to the execution of human movement (normal and various movement disorders) and learning in a
variety of setting. Current research topics including strength acquisition, goal-directed movement control,
and the effects of human aging on movement execution with emphasis on postural control and balance.
Materials and methods used to quantify changes in motor behavior.
กภ. ๗๑๑ สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
๓ (๓-๐-๙)
PP. 711 Advanced Exercise Physiology
Advanced physiological change measurement techniques, advanced technology and
applications, principles of advanced physiological response to exercises in normal condition and
adaptation to short-term and long-term exercise-conditions. Effect of external environmental changes on
the effectiveness of advanced physiological changes. The application of advanced exercise skills and
knowledge in therapy, prevention and rehabilitation post injury both in people with health and diseases.
กภ. ๗๓๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางกายภาพบําบัด
๓ (๒-๒-๘)
PP. 731 Measurement and Instruments in Physical Therapy
Equipments and tools in Physical Therapy. Principles and theory of validity and reliability in
measurement. Principles and techniques for measuring strength, endurance, energy consumption,
human movement, and functional outcome.
กภ. ๗๔๑ กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุ
๓ (๑-๔-๗)
PP. 741 Geriatric Physical Therapy
Integrating the knowledge of physical therapy for health promotion, prevention and
rehabilitation in older adults. Design to facilitate understanding of the elderly and their special needs
based on physical therapy evaluation and intervention.
กภ. ๗๔๒ กายภาพบําบัดชุมชนขั้นสูง
๓ (๑-๔-๗)
PP. 742 Advanced Physical therapy in Community
Concepts and public health policies related to community health care and the roles of physical
therapy in community. Integrating the knowledge of physical therapy evaluation, intervention and
management of the community including planning, monitoring and evaluation, health promotion, health

๑๖

มคอ.๒
education, and prevention based on community health condition. Empowerment of people
in community for their own health-related innovation for community health promotion.
กภ. ๗๔๓ กายภาพบําบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
๓ (๑-๔-๗)
PP.743 Physical Therapy for Rehabilitation
Clinical practice in rehabilitation settings for patients with specific conditions. The role of the
physical therapist and other health professionals in the rehabilitation team will be included. Bio Psycho
Social and spiritual model will be gathering in the multidisciplinary approach. Further, evidence-based
practice and the ICF model of health and disability or rehabilitation will be applied as models for
assessment and treatment for patients and improve a quality of life.
กภ. ๗๕๑ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
๓ (๓-๐-๙)
PP. 751 Management and Health Economics
Health care system in Thailand and other countries. Principle of health economics:
efficiency, effectiveness, value and health behavior, health-affecting behaviors. Principles in
administration and management. Leadership in organization. Communication principles and information
exchanges. Effective techniques for communication. Presentation and communication technology.
Ethics for administration and management.
กภ. ๗๗๑ ทักษะการสอนและการประเมินผลทางกายภาพบําบัด
๓ (๓-๐-๙)
PP. 771 Teaching and Evaluation Methods in Physical Therapy
Learning principles and patterns, teaching principles, the construction of learning objectives, the
organization of course syllabus, course outline, various methods of course evaluations, and clinical
teaching methods in physical therapy.
กภ. ๗๘๑ หัวข้อพิเศษทางกายภาพบําบัด
๓ (๑-๔-๗)
PP. 781 Special Topics in Physical Therapy
Study and presentation of hot issues/ new trends or updated knowledge in physical therapy.
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์
๑๒ (๐-๓๖-๑๒)
PP. 880 Thesis
Study and conduct research to achieve new knowledge in physical therapy. Academic and
thesis writing, discussion and presentation.
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
La Trobe University, Australia
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มหาวิทยาลัยมหิดล
The University of Queensland, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
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๓๔๐๐๕๐๐๐๑๙xxx

รอง
สุกลั ยา อมตฉายา
ศาสตราจารย์

๖.

๓๑๐๑๕๐๑๙๒๕xxx

ผู้ช่วย
สมพร สังขรัตน์
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
พ.บ.
M.Sc.
M.Sc.
วุฒิบัตร
พ.บ.
Diploma
Ph.D
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D
M.Sc.
วท.บ.
Ph.D
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.

สาขาวิชา
แพทยศาสตรบัณฑิต
Master of Epidemiology
Master of Medical Statistics
สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
Thai Board of Orthopaedic Surgery
Biomedical Sciences
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
Rehabiliatation Science
Physical Therapy
กายภาพบําบัด
Sport and Exercise Sciences
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of London
University of Newcastle
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Monash University, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Minnesota, US
University of Minnesota, US
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Leeds, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Biokinesiology
University of Southern California, US
Biokinesiology and Physical Therapy University of Southern California, US
กายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
๒๕๓๔
๒๕๔๔
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๓๘
๒๕๔๒
๒๕๔๖
๒๕๓๖
๒๕๓๒
๒๕๔๓
๒๕๓๘
๒๕๓๒
๒๕๔๘
๒๕๔๔
๒๕๓๖
๒๕๔๔
๒๕๓๙
๒๕๓๔

๒๑

มคอ.๒
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งทาง
ชื่อ - สกุล
วิชาการ
รอง
พันตรี รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
ศาสตราจารย์

๗.

๓๑๐๐๙๐๑๖๒๘xxx

๘.

๓๒๐๒๒๐๑๑๕๙xxx

รอง
รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
ศาสตราจารย์

๙.

๓๑๐๒๔๐๑๐๑๒xxx

ผู้ช่วย
สายพิณ
ศาสตราจารย์ ประเสริฐสุขดี

๑๐.

๓๑๐๐๒๐๑๐๗๘xxx

๑๑.

๔๑๐๐๘๐๐๐๐๔xxx

อาจารย์

อัญชลี ฝูงชมเชย

ผู้ช่วย
จตุพร วงศ์สาธิตกุล
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.

วท.บ.

สาขาวิชา
Exercise Physiology
สรีรวิทยา
กายภาพบําบัด
Physiotherapy
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
Pediatric Physical Therapy
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
Physiotherapy Neurological
Physiotherapy
กายภาพบําบัด
Concentration in Physiology of
Exercise
Concentration in Cardiopulmonary
Physical Therapy
กายภาพบําบัด

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Wollongong, Ausralia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
The University of Sydney
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
MCP Hahnemann University
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Sydney
University of Sydney
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Mississippi, Oxford,
Mississippi, USA
Massachusetts General Hospital
Institute of Health Professions,
Boston, MA, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.
๒๕๔๐
๒๕๓๑
๒๕๒๑
๒๕๓๗
๒๕๓๒
๒๕๒๖
๒๕๔๕
๒๕๓๕
๒๕๓๒
๒๕๔๗
๒๕๔๓
๒๕๓๑
๒๕๔๔
๒๕๔๐

๒๕๓๕

๒๒

มคอ.๒
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
๑๒.

๑๓.

๓๑๐๐๔๐๐๗๙๕xxx

๓๑๐๐๑๐๐๕๙๐xxx

ตําแหน่งทาง
ชื่อ - สกุล
วิชาการ
ผู้ช่วย
รัมภา บุญสินสุข
ศาสตราจารย์

อาจารย์

ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Rehabilitation Science

Postgrad
Diploma
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

Neuroscience
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด
กายภาพบําบัด

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
McGill University

ปี พ.ศ.
๒๕๔๖

Curtin University

๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๓๗
๒๕๕๓
๒๕๔๐
๒๕๓๗

๒๓

มคอ.๒
๔. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๑.๑ มีทักษะในการบูรณาการความรู้จากงานวิจัยร่วมกับการปฏิบัติทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
ในการตรวจประเมินวินิจฉัย ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ
๔.๑.๒ มีทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม
๔.๑.๓ มีทักษะในการปฏิบัตทิ างวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด และเคารพสิทธิผู้ป่วย
๔.๑.๔ มีความสามารถในการแสดงภาวะผู้นํา การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
๔.๒. ช่วงเวลา
ชั้นปี
๑

ภาคการศึกษา
รายวิชา
๒
วิชา กภ. ๖๔๒ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๒

๔.๓. การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชา
วิชา กภ. ๖๔๒ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๒

จํานวนชั่วโมง
๙๐ ชั่วโมง

หน่วยกิต
๒

๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์
๕.๑. คําอธิบายโดยย่อ
นักศึกษานําเสนอและสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และดําเนินการวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ์
อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้านกายภาพบําบัด นําเสนอ และสอบวิทยานิพนธ์ โดยต้องส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทาง
วิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติอย่างน้อย ๑ ครั้ง
๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๑) สามารถนําความรู้พื้นฐานที่ศึกษาในกระบวนวิชาต่าง ๆ มากําหนด และวางแผนงานวิจัยหรือการทํา
วิทยานิพนธ์ของตนเองได้
๒) สามารถบริหารจัดการและแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ในขณะที่ดําเนินงานวิจัยหรือทําวิทยานิพนธ์ได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
๕.๓. ช่วงเวลา
ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็นต้นไป

๒๔

มคอ.๒
๕.๔. จํานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์

๑๒

หน่วยกิต

๕.๕. ข้อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์
๕.๕.๑ การทําวิทยานิพนธ์
๑) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยมีระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
๒) นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
๓) หลังจากจดทะเบียนทํ าวิทยานิพนธ์แล้ว นั กศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด เพื่อให้คณบดี คณะสห
เวชศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึก ษาวิท ยานิ พ นธ์และกรรมการวิทยานิพ นธ์ รวมไม่น้อ ยกว่า ๓ ท่ าน ซึ่งจะให้ คําแนะนํ า
นักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์
๔) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕.๕.๒ การสอบวิทยานิพนธ์
๑) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
การสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๕.๖ การเตรียมการ
นักศึกษาเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาหรือด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
๕.๗. กระบวนการประเมินผล
๕.๗.๑ กระบวนการประเมิ น ผล ใช้ ก ลไกการทวนสอบมาตรฐานได้ แ ก่ การสอบรายวิ ช า การสอบ
ภาษาอังกฤษ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
๕.๗.๒ การประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ จะกระทําโดยอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และ
คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรฯ คณะสหเวชศาสตร์

๒๕

มคอ.๒
หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

๑. มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้อย่าง
- จัดการเรียนการสอนแบบการบรรยาย การอภิปราย
เป็นระบบในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย กรณีศึกษาและตัวอย่างผลงานวิจัย
- การทํ าวิท ยานิ พ นธ์ ซึ่งกระตุ้น ความคิด สร้างสรรค์
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ วิ เ คราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง
๒. มีทักษะการตัดสินใจทางคลินิกที่
- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบรรยายและการ
เหมาะสมด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์
ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกโดยนําความรู้จากงานวิจัยเข้าไป
บูรณาการกับการดูแลผู้ป่วย
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
๒.๑.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน ยอมรับเหตุผลที่แตกต่างในเชิงวิชาการ
๒.๑.๑.๓ รักษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณนักวิจัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๒.๑ จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกการอภิปรายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และจริยธรรมการวิจัย
๒.๑.๒.๒ จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาร่วมอภิปรายเชิงวิชาการที่ถกู ต้อง และเหมาะสม เกี่ยวกับ
ปัญหาทางคุณธรรม และจริยธรรมที่ซับซ้อน
๒.๑.๒.๓ จัดการเรียนการสอนที่เป็นการกําหนดสถานการณ์ เพื่อการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นําใน
การส่งเสริมการประพฤติปฎฎฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๓.๑ ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชา การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑.๓.๒ ประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายเชิงวิชาการ เกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม และจริยธรรมที่
ซับซ้อน
๒.๑.๓.๓ ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บัณฑิต
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๒.๒ ความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๒.๒.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ขั้นสูงทางด้านวิชาชีพกายภาพบําบัด
และวิทยาศาสตร์ สุขภาพรวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานด้านกายภาพบําบัด
๒.๒.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยขั้นสูง และใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปญ
ั หา และ
สร้างองค์ความรู้ทางกายภาพบําบัด
๒.๒.๑.๓ มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการองค์กร
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
๒.๒.๒.๑ การสอนในรายวิชาตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยอิงข้อมูลหลักฐานที่ทันสมัย และเป็นระบบ
๒.๒.๒.๒ จั ด การศึ ก ษาโดยให้ มี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความเข้ า ใจ
กระบวนการวิจัย และใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาทางกายภาพบําบัด
๒.๒.๒.๓ การสอนโดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหาทางกายภาพบําบัด
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๒.๒.๓.๑ การวัดผลระหว่างภาคและปลายภาคเรียน โดยการสอบข้อเขียน การอภิปรายกลุ่ม การทํา
รายงาน และนําเสนอผลงาน
๒.๒.๓.๒ การตั้งกรรมการประเมินกระบวนการทําวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบ
๒.๒.๓.๓ การประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
๒.๓ ทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑.๑ สามารถสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
๒.๓.๑.๒ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็ นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ และ
ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
๒.๓.๑.๓ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
กายภาพบําบัดได้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษา ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่าน
กระบวนการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และกระบวนการกลุ่มย่อย
๒.๓.๒.๒ จัดการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การอภิปราย กรณีศึกษา เป็นต้น
๒.๓.๒.๓ จัดการเรียนการสอนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝกึ ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
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การแก้ไขปัญหาทั้งระดับบุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
๒.๓.๒.๔ ใช้กระบวนการทําวิทยานิพนธ์ ในการส่งเสริมการเรียนรู้
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๓.๑ ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
๒.๓.๓.๒ ประเมิ น ทั ก ษะการประมวลความคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบผ่ า นกระบวนการสั ม มนา
การทํารายงาน การวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา
๒.๓.๓.๓ การประเมินผลงานจากการทําวิทยานิพนธ์
๒.๓.๓.๔ การประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
๒.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น
๒.๔.๑.๒ สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิกในกลุ่ม
๒.๔.๑.๓ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง การปฏิบัติหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๒.๑ มีรายวิชาที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการทํางานกลุ่มและการอภิปรายกลุม่ ใหญ่และ
กลุ่มย่อย ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
๒.๔.๒.๒ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
๒.๔.๒.๓ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการมีจิตอาสา จิตบริการ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับเพื่อน ผู้เรียนกับผูส้ อน ผู้เรียนกับผูใ้ ช้บริการ
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๓.๑ การประเมินผลการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํางานกลุ่ม
๒.๔.๓.๒ การประเมินจากการเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
๒.๔.๓.๒ การประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑.๑ มีความรู้ทางสถิติ สามารถประยุกต์ใช้วิเคราะห์ วิจัยหรือแก้ปัญหา และพัฒนาการ ปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพได้
๒.๕.๑.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๒.๕.๑.๓ สามารถสื่อ สารทางวิช าการได้ อ ย่างมี ป ระสิท ธิภ าพและสามารถเลื อ กใช้ รูป แบบการ
นําเสนอที่เหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๒.๑ มีรายวิชาสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตใิ นงานวิจัย และการใช้สารสนเทศ
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๒.๕.๒.๒ มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม
๒.๕.๒.๓ มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเสนอผลงานวิจัย เพื่อฝึกฝนทักษะการสื่อสารในรูปแบบ
วิชาการได้อย่างเหมาะสม
๒.๕.๓ กลยุ ทธ์ก ารประเมิน ผลการเรีย นรู้ด้านทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิง ตั วเลข การสื่อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๓.๑ ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน การทํารายงาน และการ
ค้นคว้าข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๓.๒ ประเมินจากการเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิชาการในการเรียนการสอนรายวิชา การเสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การนําเสนอวิทยานิพนธ์และการประชุมวิชาการ
๒.๕.๓.๓ ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
๒.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๒.๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๒.๖.๑.๑ สามารถปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด ในการตรวจประเมิ น วินิ จ ฉั ย ทาง
กายภาพบํ า บั ด ป้ อ งกั น บํ า บั ด รั ก ษา ฟื้ น ฟู และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด
๒.๖.๑.๒ สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้
ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบําบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน
๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๒.๖.๒.๑ จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางคลินิกที่เน้นขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้
เหตุผลทางคลินิก (Clinical reasoning) ในการปฏิบัติงาน ภายใต้การควบคุม ดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุมการ
ฝึกปฏิบัติทางคลินิก
๒.๖.๒.๒ การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการรักษา โดยหลักฐานเชิง
ประจักษ์เข้ามาประกอบในการปฏิบัติงาน
๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้เรียน
๒.๖.๓.๑ การประเมินทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพทั้งในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติทางคลินิก
๒.๖.๓.๒ ประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบําบัดและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผลทางคลินิก (Clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based)
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๓.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
๓.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน ยอมรับเหตุผลที่แตกต่างในเชิงวิชาการ
๓.๑.๓ รักษาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณนักวิจัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๒๙

มคอ.๒
๓.๒ ความรู้
๓.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ขั้นสูงทางด้านวิชาชีพกายภาพบําบัดและวิทยา
ศาสตร์ สุขภาพรวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานด้านกายภาพบําบัด
๓.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั ขั้นสูง และใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปัญหา และสร้างองค์ความรู้
ทางกายภาพบําบัด
๓.๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาการบริหารจัดการ
องค์กร
๓.๓ ทักษะทางปัญญา
๓.๓.๑ สามารถสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สั งเคราะห์ ก ารเรียนรู้แ ละการแก้ ไขปั ญ หาอย่ างเหมาะสมและสร้ างสรรค์ ส ามารถเรีย นรู้แ ละพั ฒ นาตนเองให้ มีค วามรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
๓.๓.๒ สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็ นระบบ โดยใช้องค์ค วามรู้ทางวิชาชีพ และความรู้อื่น ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
๓.๓.๓ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจยั หรือสร้างนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกาย ภาพ
บําบัดได้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
๓.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๓.๔.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากผูอ้ ื่น
๓.๔.๒ สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิกในกลุ่ม
๓.๔.๓ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง การปฏิบัติหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕.๑ มีความรู้ทางสถิติ สามารถประยุกต์ใช้วิเคราะห์ วิจัยหรือแก้ปัญหา และพัฒนาการ ปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพได้
๓.๕.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๓.๕.๓ สามารถสื่อสารทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
๓.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๓.๖.๑ สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
ป้องกัน บําบัด รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด
๓.๖.๒ สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ
ศาสตร์กายภาพบําบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และหลักฐานเชิงประจักษ์
(evidence-based) ในการปฏิบัติงาน

๓๐

มคอ.๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรมจริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
๑

กภ. ๖๐๑ การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้
กภ. ๗๓๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางกายภาพบําบัด
กภ. ๖๔๑ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๑
กภ. ๖๔๒ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสินใจทางคลินิก ๒
กภ. ๖๖๑ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๑
กภ. ๖๖๒ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๒
กภ. ๖๐๑ ชีวกลศาสตร์ขั้นสูง
กภ. ๗๑๑ สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
กภ. ๗๔๑ กายภาพบําบัดในผู้สูงอายุ
กภ. ๗๔๒ กายภาพบําบัดในชุมชนขั้นสูง
กภ. ๗๕๑ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

กภ. ๖๖๑ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
กภ. ๗๗๑ ทักษะการสอนและการประเมินผล
กภ. ๗๘๑ หัวข้อพิเศษทางกายภาพบําบัด
กภ. ๗๔๓ กายภาพบําบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์

๒

๓



๑

๒

๓

๑

๒











๓

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑

๒


๓

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓

๖.ด้านทักษะ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ
๑













๒

















































































































































































































































































































































๓๑

มคอ.๒
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
๑.๑ การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น ๙ ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
๔.๐๐

A๓.๖๗

B+
๓.๓๓

B
๓.๐๐

B๒.๖๗

C+
๒.๓๓

C
๒.๐๐

D
๑.๐๐

F
๐

๑.๒ การวั ด ผลการศึ ก ษาสํ า หรั บ รายวิ ช าที่ ไ ม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต แบ่ ง เป็ น ๒ ระดั บ คื อ ระดั บ P (ผ่ า น) และ
ระดับ N (ไม่ผ่าน)
๑.๓ การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) หรือระดับไม่ตํ่า
กว่า B ในรายวิชาบังคับ รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับตํ่ากว่า B ให้นํามาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้น
และค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
๑.๔ การสอบผ่ า นรายวิ ช าต่ า งๆ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสอบได้ ค่ า ระดั บ S หรื อ ระดั บ ไม่ ตํ่ า กว่ า B ในกรณี ที่ ส อบ
ไม่ผ่านในรายวิชาใดนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษาตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๓ นั ก ศึ ก ษ า ที่ ได้ ร ะ ดั บ U (ใช้ ไม่ ได้ ) ห รื อ ร ะ ดั บ
ตํ่ากว่า B ในรายวิชาที่เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรจะลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้อีก หากเป็นรายวิชาเลือก
นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
๑.๕ การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นํามา
คํานวณค่าระดับเฉลี่ย
๑.๖ การวั ด ผลการสอบภาษาต่ า งประเทศ แบ่ ง เป็ น ๒ ระดั บ คื อ P (ผ่ า น) และระดั บ N (ไม่ ผ่ า น) และ
ไม่นับหน่วยกิต เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
พศ. ๒๕๕๓
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ มีการทวนสอบผลในระดับรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
๒.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียน
รู้การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตร
๒.๑.๓ การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร และ/หรืออาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและการวิจัย รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา

๓๒

มคอ.๒
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
๒.๒.๑ ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ระยะเวลาในการหางานทํา ความมั่นใจในการประกอบ การงานอาชีพ
๒.๒.๒ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม
๒.๒.๓ ประเมินจากตําแหน่ง หน้าที่การงานและ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
๒.๒.๔ การประเมินโดยผู้ทรงคุณ วุฒิ ภายนอกที่ประเมินหลัก สูตร และ/หรืออาจารย์พิเศษต่อ ความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและการวิจัย รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ ศึกษาและสอบผ่านวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรโดยมีหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
๓.๒ ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมของวิชาทั้งหมด ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ (จากระบบ ๔ ระดับคะแนน)
๓.๓ ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาอังกฤษหรือศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ. ๐๐๕ ภาษาอังกฤษ ๑ และ มธ.
๐๐๖ ภาษาอังกฤษ ๒
๓.๔ ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะสหเวชศาสตร์
แต่งตั้ง และนําวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
๓.๕ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการการตีพิมพ์ อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศเพื่อแนะนําสู่บทบาทการเป็นอาจารย์ หน้าที่ของอาจารย์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑.๒ พัฒนาบทบาทและจรรยาบรรณอาจารย์ผ่านระบบพี่เลี้ยง หรือระบบที่สถาบันกําหนด
๑.๓ การกําหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้กับคณาจารย์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน
ความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน
๒.๑.๒ มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
๒.๑.๓ จั ด ให้ มี ก ารสอนแบบเป็ น ที ม ซึ่ ง จะส่ ง เสริ ม โอกาสให้ อ าจารย์ ไ ด้ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนร่ ว มกั บ
คนอื่น รวมถึงมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
๒.๑.๔ การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
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อาจารย์ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ การวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
๒.๒.๒ เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการ หรือ ศึกษาดูงานภายในหรือต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
๒.๒.๓ เพิ่มพูน และพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๔ ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยภายในหรือภายนอกคณะฯ และตีพิมพ์ผลงาน หรือเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศ
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ประจําหลักสูตร และ/หรือผู้ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณบดี มีหน้าที่ดังนี้
๑.๑ วางแผนการเรียนการสอน และการดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้งวิทยานิพนธ์
๑.๒ ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๓ รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
๑.๔ ประเมินผลการดําเนินการหลักสูตรเพื่อนําเสนอผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
- จัดทําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- หลักสูตรที่ผ่านการ
๑. หลักสูตรมีคุณภาพ
และสภาวิชาชีพรวมทั้งให้มีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสังคม รับรองจากคณะกรรมการ
และทันสมัย
- ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาที่กําหนดทุก ๓ ปี
การอุดมศึกษาและสภา
- พิจารณาประมวลรายวิชาที่จัดทําให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ วิชาชีพ
หลักสูตรกําหนดและเป็นไปตามผลการประเมินในปีที่ผ่านมาก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา
- ประเมินคุณภาพการสอนและทรัพยากรสนับสนุนทุกรายวิชาที่
๒. มีการดูและกํากับ เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมินหลักสูตรที่เปิดสอนโดยผู้ใช้
และควบคุมคุณภาพการ บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
จัดการ ศึกษาให้เป็นไป
- ประเมินหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ตามมาตรฐานของ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพัฒนาตนเองทั้งด้าน
หลักสูตร
การสอนและการวิจัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนา
- สัมมนาอาจารย์บัณฑิตศึกษาและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
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๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑. การบริหารงบประมาณ
ภาควิชากายภาพบําบัด จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคณะสห
เวชศาสตร์ โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
อาจารย์และนักศึกษา
สําหรับหนังสือ ตํารา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ และฐานข้อมูลสําหรับการสืบค้น มีการให้บริการ
โดยห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อและพัฒนาตามความต้องการของคณะสหเวชศาสตร์
๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
๒.๒.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรีสํานักวิทยบริการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และกายภาพบําบัด
หนังสือ ณ มกราคม ๒๕๕๗
ภาษาไทย
จํานวน
๒๔,๓๑๘
เล่ม
ภาษาต่างประเทศ
จํานวน
๒๔,๓๙๑
เล่ม
รวมจํานวน
๔๘,๗๐๙
เล่ม
วารสาร ปี ๒๕๕๗
ภาษาไทย
จํานวน
๑๕๐
ชื่อเรื่อง (ประมาณ)
ภาษาต่างประเทศ *
จํานวน
๑๕๓
ชื่อเรื่อง
รวมจํานวน
๓๐๓
ชื่อเรื่อง
* ประมาณเฉพาะที่จ่ายเงินบอกรับตัวเล่ม (Printed version +online/ online only 1 title)
E-resources / online databases http://library.tu.ac.th หรือ http://search.library.tu.ac.th
รายชื่อฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑. Annual Review ฐานข้อมูลออนไลน์หนังสือรายปีภาษาอังกฤษ พร้อมเนื้อหาฉบับเต็มของสํานักพิมพ์ Annual
Reviews จํานวน ๓๒ เรื่องในสาขา Biomedical Sciences, Physical Sciences และ Social Sciences
๒. The Cochrane Library ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence-Based Medicine) และการ
วิเคราะห์ Systematic analyaisi เพื่อสนับสนุนการการวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงาน
๓. CINAHL Plus with Full Text ฐานข้ อ มู ล ดรรชนี ว ารสารและวารสารฉบั บ เต็ ม สาขาวิ ช า
พยาบาลศาสตร์ แ ละสหเวชสาสตร์
๔. McGraw-Hill's 'AccessMedicine' ฐานข้ อ มู ล หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสื่ อ ประสมทางด้ า น
วิทยาศาสตร์พนื้ ฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาวิชา พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการทางการแพทย์
๕. McGraw-Hill's 'AccessSurgery' ฐานข้ อ มูล หนั ง สื ออิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ แ ละสื่ อ ประสมทาง
ด้านศัลยศาสตร์ และการแพทย์ พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์
๖. MDConsult Core Collection ฐานข้อมูลบูรณาการทางการแพทย์ รวบรวม วารสาร และตําราทางการ
แพทย์เฉพาะทางหลายสาขาวิชา
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๗. Nature (journal in Nature Publishing Group) ให้สารสนเทศครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จํานวน ๘ ชื่อ ได้แก่ Nature Biotechnology, Nature Cell Biology, Nature Genetics, Nature Immunology,
Nature Materials, Nature Medicine, Nature Neuroscience และ Nature Structural and Molecular Biology
๘. OVID ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสํานักพิมพ์และสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า ๕๐ แห่ง เช่น
Lippincott Williams & Wikins, Taylor & Francis รวบรวมฐานข้อมูลบรรณานุกรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การแพทย์ ในปี ๒๐๑๒ สํานักหอสมุดบอกรับ Total Access (๒๔๐กว่าชื่อ)
๙. Oxford Journals วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ประมาณ ๑๘๐ ชื่อเรื่อง
ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life Science) คณิตศาสตร์ ฟิสกิ ส์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์
และกฎหมาย สามารถดูบ ทความย้อ นหลัง ตั้ง แต่ปี ๑๙๙๖-ปั จ จุ บั น ประกอบด้ว ยข้ อ มู ล บรรณานุกรมและเอกสารฉบับ
เต็มแบบ PDF
๑๐. SAGE Journals Online
คัดสรรวารสารที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่วารสารปีปัจจุบันย้อนหลังไป
ถึงปี ๑๙๙๙ ทุกวารสารเป็น Full Text สามารถเข้าถึงผ่านแพลทฟอร์มเดียวกันภายใต้ High wire Press พัฒนาโดย
Stanford University Library พร้อมลิงค์เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกแพลทฟอร์ม
๑๑. ScienceDirect คลอบคลุมบทความวารสารสาขาวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จํานวนกว่า ๑,๘๐๐ ชื่อ โดย
สํานักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสํานักพิมพ์อื่นๆรวมทั้งวารสาร Reviews จํานวนกว่า ๖.๒ ล้าน
ระเบียบ สามารถเข้าใช้ฉบับเต็มได้เกือบทุกชือ่ ตั้งแต่ปี ๑๙๙๕ - ปัจจุบัน
๑๒. Thieme Electronic Book Library ฐานข้อมูลหนังสือภาพ (Atlases) ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
การแพทย์สาขาวิชาต่างๆ ของสํานักพิมพ์ Thieme
๑๓. UpToDate Answer directly on the spot for internal medicine including 14 subspecialties,
obstetrics & gynecology, and pediatrics. Completely updated with providing new search/what’s new/drug
nteraction/drug database/patient information/graphics
๑๔.
Web of Science เป็ น ฐานข้ อ มู ล บรรณานุ ก รมและสาระสั ง เขปพร้ อ มการอ้ า งอิ ง และอ้ า งถึ ง
ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ ๙,๒๐๐ รายชื่อ ให้ข้อมูล
ตั้งแต่ปี ๒๐๐๑ – ปัจจุบัน
๑๕. Wiley Online Library ครอบคลุมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูเนื้อหาเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะวารสารที่บอกรับเท่านัน้
๒.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบําบัดและ
การแพทย์ เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยภาควิชากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์จ ะเป็ น ผู้ จั ด สื่ อ การสอนอื่ น ๆ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรีย นการสอนเช่ น เครื่อ งมั ล ติ มี เดี ย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในปฏิบัติการ เป็นต้น
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มคอ.๒
๒.๔. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดําเนินการ
๑.๑ เสนอขออนุมัติประมาณการ
๑. งบประมาณเพียงพอกับการ
รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และ
การทําวิจัยของนักศึกษา
๑.๒ การขอทุนวิจัยของคณาจารย์ทั้ง
จากภายใน มธ. และองค์กรภายนอก
อย่างน้อย 1 ทุน ต่อปีการศึกษา ต่อคน
๑.๓ การสนับสนุนการขอทุนวิจัย
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๒.๑ ใช้ครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยที่มีอยู่แล้ว
๒. วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอกับการ
ในภาควิชาฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และ
๒.๒ เสนอขออนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์
การทําวิจัยของนักศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน
๓. ตํารา วารสารทางวิชาการ

๓.๑ แจ้งรายชื่อตํารา และสารสารทาง
วิชาการที่ต้องการเพิ่มเติม
ต่อบรรณารักษ์หอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๔. เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ๔.๑ ใช้ระบบเทคโนโลยี ของคณะสห
ค้นคว้า
เวชศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ Wifispot เครื่องคอมพิวเตอร์ในหอสมุด
และอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประเมินผล
๑.๑ การประมาณการรายจ่าย ไม่เกิน
กว่าที่ตั้งขออนุมัติไว้ในแต่ละปี
การศึกษา
๑.๒ ประเมินจํานวนทุน และทุนวิจัย
ของคณาจารย์ ในแต่ละปีการศึกษา
๑.๓ ประเมินจํานวนทุน และทุนวิจัย
ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
๒.๑ สํารวจความต้องการและ ความพึง
พอใจของนักศึกษาและคณาจารย์ ต่อ
ความเพียงพอ และความหลากหลาย
ของครุภัณฑ์เพือ่ การวิจัยในแต่ละปี
การศึกษา
๓.๑ สํารวจความต้องการและ ความพึง
พอใจของนักศึกษาและคณาจารย์ ต่อ
ความเพียงพอ และความหลากหลาย
ของตํารา และวารสารทางวิชาการ ใน
แต่ละปีการศึกษา
๔.๑ สํารวจความต้องการและความพึง
พอใจของนักศึกษาและคณาจารย์ ต่อ
ระบบเทคโลโลยีสารสนเทศ ในแต่ละปี
การศึกษา

๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑. การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปความประสงค์ของภาควิชาฯ และอยู่ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
๓.๒. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
๓.๒.๑ คณาจารย์วางแผน ดําเนินการและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ
๓.๒.๒ คณาจารย์เข้าร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี
๓.๒.๓ อาจารย์ผู้ประสานงานนําเสนอข้อมูลต่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรวบรวมและจัดทําร่างการปรับปรุง
หลักสูตร
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๓.๓. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
หลักสูตรมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีประสบการณ์ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการองค์กรสุขภาพ การปฏิบัติงานในแผนกหรือห้องปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด หรือ
ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันต่างๆ เพื่อทําการสอนในรายวิชา เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ กรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มี ก ารกํ าหนดคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ งให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ และระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหน้าที่และปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการวางแผนและดําเนินการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ดําเนินการโดย
การให้เข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ หรือการผลิตผลงานทางวิชาการ
๕. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การให้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเรียนโดยอาจารย์
หนึ่งคนต่อนักศึกษา ๑-๒ คน
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
๑) กรณี นั ก ศึ ก ษา มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร้ อ งขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละวิชาได้
๒) การอุ ท ธรณ์ ข องนั ก ศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๔
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์จะจัดให้มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบ
การและผู้ใช้บัณฑิต และมุ่งให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา ดําเนินการดังนี้
๖.๑ สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและ/หรือผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรรอบ๕ ปี
๖.๒ สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกปีตามรอบการผลิตบัณฑิต
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๗.ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ข้อ

๑
๒

๓

๔

๕
๖

๗

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
กายภาพบําบัด
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินผลการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รบั การปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับ ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อคุณ ภาพการสอนของอาจารย์
ผู้สอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการใช้กลยุทธ์การสอนแบบต่างๆ
๑.๑.๒ การประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ตามแบบประเมิน
ของคณะสหเวชศาสตร์ และ/หรือ
๑.๒.๒ การประเมินประสิทธิภาพการสอนจากคณะกรรมการ
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม ได้แก่
๒.๑ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาก่อนจบการศึกษา อาจารย์ และบัณฑิต เพื่อนําข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชา
๒.๒ ประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.๗)
๒.๓ สํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามตั ว บ่ งชี้ ผ ลการดํ า เนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษาดําเนินการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชานําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ประจําหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๒ อาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบหลั กสูตรประเมิ น ผลการดําเนิน การหลัก สูตรเพื่ อนําเสนอผลการดํ าเนิ น การต่ อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร

๔๐

มคอ.๒
ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ ผลงานทางวิช าการ (ย้ อ นหลั ง ๕ ปี ) ของอาจารย์ป ระจํ าหลั ก สูต รและอาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบ
หลักสูตร (จําแนกตามรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร)

๑)

๒)

๓)

๔)

๕)

๖)

๑. ผศ.ดร. เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
Rakpongsiri K, Sawangkoon S. (2008). Increased myocardial energy reservation by creatine
supplementation and estrogen replacement in exercise-trained ovariectomized hamsters. Asian
Biomedicine; 2(1): 71-76.
Rakpongsiri K, Sawangkoon S. (2008.) Protective effect of creatine supplementation and
estrogen replacement on cardiac reserve function and antioxidant reservation against oxidative
stress in exercise-trained ovariectomized hamsters. Int Heart J. May;49(3): 343-54.
Rakpongsiri K, Sawangkoon S. (2009). Increased Myocardial Energy Reservation by Two-Week
Creatine Supplementation in Exercise-Trained Female Hamsters Thammasat International
Journal of Science and Technology. 14(3): 25-33.
Rakpongsiri K, Sawangkoon S. (2009). Increased serum IGF-I level by creatine supplementation
and estrogen replacement in exercise-trained ovariectomized hamsters. Thammasat Medical
Journal. 9(4); August-December: 337-345.
วันวิสาข์ สุดเสถียรธานนท์, สุเทพ ศรีเมืองแก้ว, ธัชชา ภักตะภา และ เกษรา รักษ์พงษ์สิริ. (๒๕๕๕). การ
เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างเด็กในสถานสงเคราะห์และเด็กวัยเรียนเพศหญิง อายุ ๗-๙ ปี. ธรรมศาสตร์เวช
สาร. ๑๒(๕): ๕๐-๖๐.
เกษรา รักษ์พงษ์สิริ. (๒๕๕๖). เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ. วารสารกายภาพบําบัด. ๓๕(๑): ๔๖-๖๐.

๒. บทความ
๑) เกษรา รักษ์พงษ์สิริ. (๒๕๕๑). กายภาพบําบัดในเด็กตาบอด. ธรรมศาสตร์เวชสาร; ๘(๓): ๓๗๑-๓๗๙.
๒) เกษรา รักษ์พงษ์สิริ.(๒๕๕๓). ไทเก๊ก:การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในผูส้ ูงอายุ. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข ๑๙ (๑): ๑๕๙-๑๖๕.

๒. ผศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์
๑) Suttanon P. (2006). Comparison of balance performance between healthy Thai aged 7-10 and
11-15 years measured by CTSIB. Thammasat Int. J. Sc. Tech. 11(2), 69-75.
๒) Hill, K.D., LoGiudice, D., Lautenschlager, N.L., Said, C.M., Dodd, K.J., Suttanon P. (2009).
Effectiveness of balance training exercise in people with mild to moderate severity of Alzheimer’s
disease: Protocal for a randomised trial. BMC Geriatrics, 9(29). doi:10.1186/1471-2318-9-29.

๔๑
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๓) Suttanon, P., Hill, K.D., Dodd, K.J., & Said, C.M. (2011). Retest reliability of balance and mobility
measurements in people with mild to moderate Alzheimer’s disease. International
Psychogeriatrics, 23(7), 1152-1159.
๔) Suttanon, P., Hill, K., Said, C., & Dodd, K. (2010). Can balance exercise programme improve
balance and related physical performance measures in people with dementia? A systematic
review. European Review of Aging and Physical Activity, 7(1), 13-25.
๕) Suttanon, P., Hill, K.D., Said, C.M., LoGiudice, D., Lautenschlager, N.L., & Dodd, K.J. (2012). Balance
and mobility dysfunction and falls risk in older people with mild to moderate Alzheimer’s
disease. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(1), 12-23.
๖) Suttanon, P., Hill, K.D., Said, C.M., Byrne, K.N., & Dodd, K.J. (2012). Factors influencing
commencement and adherence to a home-based balance exercise program for reducing risk of
falls: perceptions of people with Alzheimer’s disease and their caregivers. International
Psychogeriatrics, 24(7), 1172-1182.
๗) Suttanon, P., Hill, K.D., Said, C.M., Williams S.B., Byrne, K.N., LoGiudice, D., Lautenschlager, N.L., &
Dodd, K.J. (2012). Feasibility, safety and preliminary evidence of the effectiveness of a homebased exercise programme for older people with Alzheimer’s disease: a pilot randomized
controlled trial. Clinical Rehabilitation, 27(5), 427-438.
๘) Suttanon, P., Hill, K.D., Said, C.M., & Dodd, K.J. (2012). A longitudinal study of change in falls risk
and balance and mobility in healthy older people and people with Alzheimer’s disease. American
Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 12; DOI:10.1097/PHM.0b013e318278dcb3.

๑)

๒)

๓)

๔)

๓. ผศ.ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด
Tantilipikorn, P., Watter, P., Prasertsukdee, S. (2013). Comparison between utility of the Thai
Pediatric Quality of Life Inventory TM 4.0 Generic Core Scale and 3.0 Cerebral Palsy module.
International Journal of Rehabilitation Research; 36(1): 21-9.
Tantilipikorn, P., Watter, P., Prasertsukdee, S. (2013). Feasibility, reliability, and validity of the
Thai version of the Pediatric Quality of Life Inventory 3.0 Cerebral Palsy module. Quality of Life
Research; 22(2): 415-22.
Tantilipikorn P, Watter P, Prasertsukdee S. (2012). Applying the ICF-CY framework clarifies actual
management practices in Thai children with cerebral palsy. Thai Journal of Physical Therapy;
34(3): 153-167.
Tantilipikorn P, Watter P, Prasertsukdee S. (2012). Identifying assessment measures and
interventions reported for Thai children with cerebral palsy using the ICF-CY framework. Disability
and Rehabilitation; 34(14):1178-85.

๔๒
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๕)

ปิยาภา แก้วอุทาน, พินัยลัค ตันติลีปิกร. (๒๕๕๒). การศึกษาความเชื่อถือได้ของแบบประเมิน Gross Motor
Function Measure (GMFM) ฉบับภาษาไทยในเด็กไทยที่มีภาวะสมองพิการ. ธรรมศาสตร์เวชสาร; ๙ (๔): ๒๒๕๒๓๑.
๖) พินัยลัค ตันติลีปิกร, ปิยาภา แก้วอุทาน. (๒๕๕๒). ผลเบื้องต้น ของการออกกําลังกายเป็นกลุ่มร่วมกับการฝึก
กายภาพบําบัดแบบตัวต่อตัวต่อพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กสมองพิการ. วารสารวิชาการสาธารณสุข;
๑๘(๑): ๗๗-๘๔.
๗) ศิรินาถ เลียบศิรินนท์, พินัยลัค ตันติลีปิกร, น้ําฝน มหาทรัพย์. (๒๕๕๒). ความเชื่อถือได้ระหว่างบุคคลของระบบ
มาตรฐานการแบ่ ง ระดั บ ความสามารถด้ านการเคลื่ อ นไหว ฉบั บ ภาษาไทยในเด็ ก ไทยที่ มี ภ าวะสมองพิ ก าร.
กายภาพบําบัด; ๓๐ (๑): ๒๖-๓๖.

หนังสือ / ตํารา
๑) พินัยลัค ตันติลีปิกร, ปรียาภรณ์ สองศร.(๒๕๕๕). การนวดเพื่อการบําบัดเบื้องต้น. โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์.
๒) พินัยลัค ตันติลีปิกร, นพพล ประโมทยกุล. (๒๕๕๔). การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสําหรับผู้ปว่ ยทางระบบ
ประสาท. โรงพิมพ์ ธรรมศาสตร์.

๑)

๒)
๓)

๔)
๕)

๖)

๗)

๔. ผศ.ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
Yuenyongchaiwat K, Baker IS, Sheffield D. Cardiovascular responses to psychological stress tests
and future cardiovascular risk status: A systematic review, with meta-regression. Health Psychology
Review (in press)
Yuenyongchaiwat K, Baker IS, Maratos FA, Sheffield, D. Do cardiovascular responses to active and
passive coping tasks predict future blood pressure one year later? Blood Pressure (in press)
นิลวรรณ ผอบทอง, กนกนิจ ซิเดนทรีย์, รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง และ กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์. (๒๕๕๒). การ
ตอบสนองของหัวใจและหลอดเลือดต่อการออกกําลังกายแบบเดินบนลู่วิ่ง และการออกกําลังกายแบบการเดินเพิ่ม
ความเร็วในกลุ่มวัยรุ่นหญิง. ธรรมศาสตร์เวชสาร; ๙(๓): ๒๓๒-๒๕๐.
กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์, ปุญญาณัฐ นวลอ่อน. (๒๕๕๑). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของร่างกาย (body
composition)และ สมรรถภาพทางปอด ในกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐-๘๐ ปี. ธรรมศาสตร์เวชสาร; ๘(๑): ๑๙-๒๖.
กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ , วิไลลักษณ์ เค้ามูล , งามนิตย์ มิ่งมิตรมี, จินตนา สีไชย, วิภารัตน์ มุลตรี, ปุญญาณัฐ นวล
อ่อน. (๒๕๕๐). สมการการเดินระยะทางในเวลา ๖ นาที ในกลุ่มผู้สูงอายุไทย. ธรรมศาสตร์เวชสาร; ๗(๔): ๓๐๖๓๑๒.
กรอนงค์ ยื นยงชั ยวั ฒน์ , ปรียาภรณ์ สว่างแจ้ง, ลั ดดาวัลย์ แซ่ ตั้ ง, ศราวดี วังมณี , นพพล ประโมทยกุ ล. (๒๕๔๘).
เปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างผู้ที่ออกกําลังกายไทเก๊กกับการเดิน ในกลุ่มผู้สูงอายุ . วารสารพฤฒา
วิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ; ๖(๓):๑๑-๑๖.
กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์. (๒๕๕๐). การออกกําลังกายไทเก๊กเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ. วารสารพฤฒาวิทยา
และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ; ๘(๑): ๔๙-๕๔.

๔๓
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๘) กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์ และ วนิดา สุนันทารอด. (๒๕๕๑). การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ. จุลสารวิทยาลัยแพทย์
สร้างเสริมสุขภาพ. ปีที่ ๒ ฉบับ พิเศษสําหรับผู้สูงอายุ
๙) กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒ น์. (๒๕๕๐). Physical therapy in the thoracic surgical patients. ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์
บรรณาธิการ. ตําราพื้นฐานศัลยศาสตร์ทรวงอก : Fundamental of general thoracic surgery. พิมพ์ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร, หน้า ๒๓๓-๔๔.
๕. อ.ดร.พัชรี คุณค้ําชู.
๑) ปาลิตา ดิษฐ์ศิร,ิ นริศ เจริญพร, สันทณี เครือขอน, พัชรี คุณค้ําชู. (๒๕๕๖). ประสิทธิภาพของการใช้ที่รดั น่องกับ
การออกกําลังกายในงานยืน. ธรรมศาสตร์เวชสาร; ๑๓ (๒): ๒๑๘-๒๒๕.
๒) ภูวรินทร์ นามแดง, พัชรี คุณค้ําชู, ราตรี เรืองไทย. (๒๕๕๔). ผลของการออกกําลังกายในน้ําลึกและการออกกําลัง
กายเสริมความมั่นคงแกนกลางลําตัวต่อความแข็งแรง ความอดทนและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในผู้ปฏิบตั ิงาน
สํานักงานที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการปวดหลังส่วนล่าง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา; ๑๑ (๒): ๒๑๑๒๒๘.
๓) พรหมวดี อัศเจรีย์วัฒนา, สุวิมล ดํารงศีล, นพวรรณ จารุสสุ ินธุ์, พัชรี คุณค้ําชู. (๒๕๕๓). ผลการเปลี่ยนแปลงแบบ
เฉียบพลันต่อการขยายของทรวงอกภายหลังการออกกําลังกายในผู้หญิงที่ใส่เสื้อรัดรูป, ธรรมศาสตร์เวชสาร; ๑๐
(๓): ๒๙๔-๓๐๑.
๔) นพพล ประโมทยกุล, เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์, ภูวรินทร์ นามแดง, พัชรี คุณค้ําชู. (๒๕๕๒). ผลของการฝึกเดินด้วย
เครื่องช่วยรองรับน้ําหนักบางส่วนบนลู่วิ่งไฟฟ้าในผู้ปว่ ยอัมพาตครึ่งซีก. ธรรมศาสตร์เวชสาร; ๙ (๓): ๒๗๑-๒๘๑.
๕) วัชรีกร ภิมาลย์, อัจฉรา ทองเติม, ศุภกัญญา อุทัยเลิศ, เฉลิมพงศ์ไพนุพงศ์, กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์,
พัชรี คุณค้ําชู. (๒๕๕๒). การศึกษาการทํางานของกล้ามเนื้อระหว่างการออกกําลังกายหลังแบบเกร็งค้าง
ธรรมศาสตร์เวชสาร; ๙ (๔): ๓๗๖-๓๘๕.
๖) Wanpen S, Kooncumchoo P, Shavali S, Govitrapong P, Ebadi M. (2007). Salsolinol, an endogenous
toxin, activates JNK and NF-kappa B signaling pathways in human neuroblastoma cells.
Neurochem Res.; 32 (3): 443-450.
๗) Kooncumchoo P, Sharma S, Porter J, Govitrapong P, Ebadi M. (2006). Coenzyme Q (10) provides
neuroprotection in iron-induced apoptosis in dopaminergic neurons. J Mol Neurosci.; 28 (2): 125141.
๘) Kooncumchoo P, Govitrapong P, Ebadi M. (2004). Deferoxamine-mediated protection via NFkappa B activity in Sk-N-Sh cells. J. Neurochem.; 88: 55.
๙) Pornchai R, Kooncumchoo P, Kotchabhakdi N, Vatanatunyakun S, Govitrapong P. (2004). Opiates
and amphetamine induce alteration in hormone levels. J. Neurochem.; 88 (Supp. 1): 33.
๑๐) Wanpen S, Govitrapong P, Shavali S, Sangchot P, Ebadi M. (2004). Salsolinol, a dopamine-derived
tetrahydroisoquinoline, induces cell death by causing oxidative stress in dopaminergic SH-SY5Y
cells, and the said effect is attenuated by metallothionein. Brain Res. Apr 16; 1005 (1-2): 67-76.
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๑๖) พัชรี คุณค้ําชู. (๒๕๕๔). การฝึกเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. ธรรมศาสตร์เวชสาร; ๑๒ (๒): ๓๗๐-๓๗๕.
หนังสือ
๑) พัชรี คุณค้ําชู. (๒๕๕๕). ประสาทวิทยาศาสตร์ประยุกต์. โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์.
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เอกสารแก้ไขหลักสูตรเพิ่มเติม

๔๗

รายละเอียดเปลี่ยนแปลง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

๑. คุณธรรมจริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
๑

กภ. ๖๐๑ ชีวกลศาสตร์ทางคลินิก
กภ. ๖๔๑ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสิ นใจทางคลินิก ๑

๒

๓



๑

๒

๓





๑

๒





๓

๔. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑

๒

๓

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓































๖.ด้ านทักษะ
ปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพ
๑






กภ. ๖๔๒ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสิ นใจทางคลินิก ๒





กภ. ๖๖๑ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู ง





กภ. ๖๖๒ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๑

















กภ. ๖๖๓ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๒















































กภ. ๗๐๑ การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรี ยนรู ้



กภ. ๗๑๑ สรี รวิทยาการออกกําลังกายขั้นสู ง



กภ. ๗๓๑ การวัดและเครื่ องมือวัดทางกายภาพบําบัด












กภ. ๗๔๒ กายภาพบําบัดชุมชนขั้นสู ง





กภ. ๗๔๓ กายภาพบําบัดเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ





กภ. ๗๕๑ การบริ หารจัดการและเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
กภ. ๗๗๑ ทักษะการสอนและการประเมินผลทางกายภาพบําบัด

กภ. ๗๘๑ หัวข้อพิเศษทางกายภาพบําบัด
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์







กภ. ๗๔๑ กายภาพบําบัดในผูส้ ู งอายุ
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
๓.๑.๓.๑ วิชาบังคับ นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ รวม ๑๒ หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
กภ. ๖๐๑ ชีวกลศาสตร์ ทางคลินิก
๓ (๓-๐-๙)
(Clinical Biomechanics)
กภ. ๖๔๑ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสิ นใจทางคลินิก ๑
๒ (๒-๐-๖)
(Evidence-Based and Clinical Decision Making I)
กภ. ๖๔๒ ข้อมูลเชิงประจักษ์และการตัดสิ นใจทางคลินิก ๒
๒ (๐-๔-๔)
(Evidence-Based and Clinical Decision Making II)
กภ. ๖๖๑ ระเบียบวิธีวิจยั ขั้นสูง
๓ (๓-๐-๙)
(Advanced Research Methodology)
กภ. ๖๖๒ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๑
๑ (๑-๐-๓)
(Seminar in Physical Therapy I)
กภ. ๖๖๓ สัมมนาทางกายภาพบําบัด ๒
(๑-๐-๓)
(Seminar in Physical Therapy II)
๓.๑.๓.๒ วิชาเลือก
นักศึกษา ต้องศึกษาวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยนักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
หลักสู ตรอื่นได้ ไม่เกิน ๓ หน่วยกิต โดยต้องได้รับการอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรฯ คณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กภ. ๗๐๑ การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรี ยนรู ้
๓ (๓-๐-๙)
(Motor Control and Motor Learning)
กภ. ๗๑๑ สรี รวิทยาการออกกําลังกายขั้นสู ง
๓ (๓-๐-๙)
(Advanced Exercise Physiology)
กภ. ๗๓๑ การวัดและเครื่ องมือวัดทางกายภาพบําบัด
๓ (๒-๒-๘)
(Measurement and Instruments in Physical Therapy)
กภ. ๗๕๑ การบริ หารจัดการและเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
๓ (๓-๐-๙)
(Management and Health Economics)
กภ. ๗๗๑ ทักษะการสอนและการประเมินผลทางกายภาพบําบัด
๓ (๓-๐-๙)
(Teaching and Evaluation Methods in Physical Therapy)
กภ. ๗๘๑ หัวข้อพิเศษทางกายภาพบําบัด
๓ (๑-๔-๗)
(Special Topics in Physical Therapy)
กภ. ๗๔๑ กายภาพบําบัดในผูส้ ู งอายุ
๓ (๑-๔-๗)
(Geriatric Physical Therapy)
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ผลงานด้านวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากาพภาพบําบัด
ลําดับ
1.

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการ(ย้อนหลัง 5 ปี)ของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ผศ.ดร.พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด 1. Tantilipikorn, P., Watter, P., Prasertsukdee, S. (2013). Comparison between
utility of the Thai Pediatric Quality of Life Inventory TM 4.0 Generic Core
Scale and 3.0 Cerebral Palsy module. International Journal of Rehabilitation
Research; 36(1): 21-9.
2. Tantilipikorn, P., Watter, P., Prasertsukdee, S. (2013). Feasibility, reliability,
and validity of the Thai version of the Pediatric Quality of Life Inventory 3.0
Cerebral Palsy module. Quality of Life Research; 22(2): 415-22.
3. Tantilipikorn P, Watter P, Prasertsukdee S. (2012). Applying the ICF-CY
framework clarifies actual management practices in Thai children with
cerebral palsy. Thai Journal of Physical Therapy; 34(3): 153-167.
4. Tantilipikorn P, Watter P, Prasertsukdee S. (2012). Identifying assessment
measures and interventions reported for Thai children with cerebral palsy
using the ICF-CY framework. Disability and Rehabilitation; 34(14):1178-85.
5. ปิยาภา แก้วอุทาน, พินัยลัค ตันติลีปิกร. (๒๕๕๒). การศึกษาความเชื่อถือได้ของแบบ
ประเมิน Gross Motor Function Measure (GMFM) ฉบับภาษาไทยในเด็กไทยที่มีภาวะ
สมองพิการ. ธรรมศาสตร์เวชสาร; ๙ (๔): ๒๒๕-๒๓๑.
6. พินัยลัค ตันติลีปิกร, ปิยาภา แก้วอุทาน. (๒๕๕๒). ผลเบื้องต้นของการออกกําลังกาย
เป็นกลุ่มร่วมกับการฝึกกายภาพบําบัดแบบตัวต่อตัวต่อพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ใน
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