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1. รหัสและช่ือหลักสูตร 1 
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11.1  สถานการณ9หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 2 
11.2  สถานการณ9หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 3 

12. ผลกระทบจากข(อ 11  ต�อการพัฒนาหลักสตูรและความเก่ียวข(องกับพันธกิจของสถาบัน 3 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก�น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคนิคการแพทย� สายวิชากายภาพบําบัด 
 

หมวดท่ี 1.  ข0อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:      หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Physical Therapy 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (กายภาพบําบัด) 
ช่ือย�อ (ภาษาไทย):   วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Science (Physical Therapy) 
ช่ือย�อ (ภาษาอังกฤษ):   B.Sc. (Physical Therapy) 

3. วิชาเอก 
กายภาพบําบัด 

4. จํานวนหน7วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
148 หน�วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปG 
5.2 ภาษาท่ีใช0 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเข0าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต�างชาติท่ีใชJภาษาไทยไดJด ี
5.4 ความร7วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปKนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5 การให0ปริญญาแก7ผู0สําเร็จการศึกษา 

ใหJปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เปKนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี................................ 
สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี......................................... 
เปUดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปGการศึกษาท่ี 2559 

7. ความพร0อมในการเผยแพร7หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรมคีวามพรJอมเผยแพร�ว�าเปKนหลักสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ในปGพ.ศ. 2552 ในปGการศึกษา 2561 หลังจากเปUดการดําเนินการเรียนการสอนเปKนเวลา 2 ปG 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได0หลังสําเร็จการศึกษา 
8.1  นักกายภาพบําบัดในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 
8.2  นักกายภาพบําบัดประจําสถานศึกษา 
8.3  นักกายภาพบําบัดหรือท่ีปรึกษาทางดJานสุขภาพ ประจําสถานประกอบการอ่ืนๆ 
8.4  นักกายภาพบําบัดอิสระ 
8.5  อาชีพอ่ืนๆท่ีเก่ียวขJองกับสายงานทางวิทยาศาสตร�การแพทย� 

9.   ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน7ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย@ผู0รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหน7งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสาวนJอมจิตต� นวลเนตร� 3-1009-03276-85-6 รองศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยา) 
Ph.D. (Physiotherapy) 

2 นางวัณทนา  ศิริธราธิวัตร 3-3099-00388-82-0 รองศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
Ph.D. (Physiotherapy) 

3 นางทกมล กมลรัตน�  
 
 

3-3407-01096-57-0 
 

ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยา) 
Ph.D. (Medical Sciences) 

4 นางสาวสุภาภรณ� ผดุงกิจ 3-4001-01428-32-5 ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยาของการ
ออกกําลังกาย) 

5 นายพลลพัฏฐ�  ยงฤทธิปกรณ� 3-4099-00716-53-2 
 

อาจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) 

6 นางสาวเสาวนีย� นาคมะเริง 
 

3-3001-91015-04-8 อาจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย�) 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
คณะเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ในรายวิชาการฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด สถานท่ีฝeกงานคือ หน�วยงานกายภาพบําบัดของสถานพยาบาล

ส�วนกลางและส�วนภูมิภาค เช�น  โรงพยาบาลศรีนครินทร�  ศูนย� หัว ใจสิ ริ กิต�  ภาคตะวันออกฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น โรงพยาบาลขอนแก�น สถาบันโรคทรวงอก จ. นนทบุรี โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานคร 
สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร เปKนตJน 
11.  สถานการณ@ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปBนต0องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1   สถานการณ@หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
11.1.1 ภาวะสังคมประเทศและโลกปfจจุบันมีความเจริญทางดJานวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร�

สุขภาพอย�างรวดเร็วมีการคJนพบวิธีใหม�ๆ ในการส�งเสริม ปgองกัน รักษา และฟijนฟู รวมท้ังการวินิจฉัย และการติดตาม
ผลการบริการอย�างต�อเน่ือง 

11.1.2 สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ส�งผลใหJเกิดปfญหาดJานสุขภาพประชาชน
มากข้ึน กายภาพบําบัดเปKนศาสตร�ทางวิทยาศาสตร�สุขภาพท่ีสามารถตอบสนองต�อปfญหาสุขภาพดังกล�าว  
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11.1.3 ความกJาวหนJาในดJานเทคโนโลยีและการสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยนขJอมูลท่ัวโลก เกิดความตื่นตัว
ของเทคโนโลยีการสื่อสาร 

11.1.4 การแข�งขันและการสรJางเครือข�าย ดJานความรูJ เศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน ระหว�างประเทศ 
อาเซียน และสังคมโลก ทําใหJหน�วยงานต�างๆ ตJองปรับนโยบายและกลยุทธ�การทํางาน เพ่ือใหJสามารถรองรับกิจกรรม
ดังกล�าว 

11.2   สถานการณ@หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 สังคมประเทศและโลกปfจจุบันมีลักษณะวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เกิดปfญหาดJานสิ่งแวดลJอมและ

ความปลอดภัยต�างๆ 
11.2.2 การเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงไดJรับกระแสวัฒนธรรมจากโลก

ตะวันตกมากข้ึน ตJองใชJวิจารณญาณการรับรูJขJอมูล 
11.2.3 สังคมประเทศและโลกมีการแข�งขันทุกรูปแบบในระดับสูง และไดJจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) ภายในปG 2558 ซ่ึงจะมีการเคลื่อนยJายสินคJา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝGมืออย�างเสรี เพ่ือ
มุ�งใหJอาเซียนเปKนตลาดและฐานการผลิตเดียวร�วมกัน อยู�ร�วมกันอย�างสันติ และมีเสถียรภาพอย�างรอบดJาน 

11.2.4 สังคมประเทศและโลกมีการแข�งขันทุกรูปแบบในระดับสูง 
11.2.5 การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพของสภากายภาพบําบัด รวมท้ังการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของหน�วยงานท่ีเก่ียวขJองต�างๆ 
11.2.6 สังคมและประชาชนมีความเครียด เกิดกระแสในการดูแลรักษาสุขภาพดJวยวิธีธรรมชาติและการ

รักษาดJวยวิธีการใหม�ๆ อีกท้ังใหJความสนใจกับการออกกําลังกายมากข้ึน 
11.2.7 การพัฒนาสังคม ไดJเนJนการกระจายอํานาจไปสู�ประชาชน ระดับฐานรากของประเทศ การดูแล

สุขภาพ ไดJเปลี่ยนกระบวนทัศน�จากเดิมไปสู�ระบบสุขภาพชุมชน เนJนการทําใหJฐานล�างสุดเขJมแข็ง อนาคตของชาติและ
มนุษยชาติ อยู�ท่ีการสรJางคุณค�าความเปKนคน สรJางสุขภาพชุมชนใหJเขJมแข็ง ระบบสุขภาพท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การดูแล
ตนเอง การดูแลคนในครอบครัว และการดูแลคนในชุมชนโดยเนJนท่ีการส�งเสริมสุขภาพเปKนสําคัญตามนโยบายสุขภาพ
ของประเทศในปfจจุบันท่ีตJองการใหJประชาชนใหJความสําคัญกับการสรJางสุขภาพมากกว�าการซ�อมสุขภาพ 

11.2.8  สัดส�วนของประชากรประเทศและโลกไดJมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีสัดส�วนผูJสูงอายุเพ่ิมข้ึนอย�าง
ชัดเจน โดยในปG พ.ศ. 2554 มีจํานวนผูJสูงอายุถึงรJอยละ 12.2 ของประชากรท้ังหมดของประเทศ นอกจากน้ียังมี
อุบัติการณ�การเกิดโรคเรื้อรังท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะผูJสูงอายุ 
12.  ผลกระทบจากข0อ 11 ต7อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข0องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ดJวยปfจจัยสําคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดJานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังท่ีระบุในขJอ 11 

สายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลัยขอนแก�นจึงไดJดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด ใหJมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของ
ประเทศ โลกปfจจุบันและอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาชีพหลักตามมาตรฐานสภาวิชาชีพฯ นวัตกรรมการเรียน
การสอนในหลักสูตร ซ่ึงมุ�งเนJนการเรียนรูJของผูJเรียนเปKนสําคัญ มุ�งพัฒนาผูJเรียนใหJมีความเปKนคน มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณและจริยธรรม เพ่ือใหJไดJบุคลากรของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพฯ อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปKนกําลังสําคัญทางดJานสาธารณสุขของประเทศต�อไป  

12.2  ความเกี่ยวข0องกับพันธกิจของสถาบัน 
   ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูJ ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพกายภาพบําบัด มีความพรJอมในการทํางาน มี

วินัย ความซ่ือสัตย� และความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ จริยธรรมแห�งวิชาชีพ มีความสามารถคิดวิเคราะห� สรJางสรรค� 
มีความสามารถในการวิจัย พรJอมเผชิญต�อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรูJตลอดชีวิต 
13.   ความสัมพันธ@ (ถ0ามี) กับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปDดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยร7วมด0วยหรือไม7
อย7างไร 
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13.1.1   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุ�มวิชาศึกษาท่ัวไป 
ดําเนินการโดยสํานักศึกษาท่ัวไป จํานวน 7 รายวิชา รวม 21 หน�วยกิต 
ดําเนินการโดยสถาบันภาษา      จํานวน 3 รายวิชา รวม  9 หน�วยกิต 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน�วยกิต เปUดสอนโดยคณะต�างๆ ซ่ึงข้ึนกับความสนใจของนักศึกษา 
13.1.2   หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

ดําเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร�  จํานวน  3 รายวิชา รวม  7  หน�วยกิต 
ดําเนินการโดยคณะแพทยศาสตร� จํานวน  8 รายวิชา รวม 20 หน�วยกิต 
ดําเนินการโดยคณะสาธารณสุขศาสตร� จํานวน 1 รายวิชา รวม  2 หน�วยกิต 

13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ดําเนินการโดยคณะต�างๆ ซ่ึงข้ึนกับความสนใจของนักศึกษา รวม  6 หน�วยกิต 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้มี ผู0 เ รียนในสาขาอ่ืนเรียนด0วย ไดJแก�  นักศึกษาจากคณะต�างๆ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก�นมี 1 รายวิชา คือ 471 121 บทนําสู�กายภาพบําบัดทางกีฬา รายวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารหลักสูตร 
13.3.1 แต�งตั้งผูJประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือทําหนJาท่ีประสานงานกับอาจารย�ผูJสอนและนักศึกษา ใน

การพิจารณาขJอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ 
13.3.2 แต�งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย�ผูJรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย�ประจําหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคนิค
การแพทย� มหาวิทยาลัยขอนแก�น ทําหนJาท่ีกํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินการการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร การจัดตารางเรียน กําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานของหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประสานงานกับอาจารย�ประสานงานรายวิชา รวมถึงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร  

13.3.3 แต�งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรทําหนJาท่ีทวนสอบผลการ
ดําเนินการระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร รวมท้ังจัดทํารายงานนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือ
ดําเนินการใหJเปKนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

13.3.4 แต�งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีทําหนJาท่ีเปKนคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ดําเนินการเรียนการสอนระดับหลักสูตรปริญญาตรีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของอาจารย�ผูJรับผิดชอบหลักสูตรใหJ
ดําเนินงานเปKนไปตามวัตถุประสงค�ทิศทางนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 
 

หมวดท่ี 2.  ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค@ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มุ�งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูJ 

ความสามารถท้ังในดJานวิชาชีพกายภาพบําบัดและทักษะชีวิตในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประโยชน�ต�อสังคม  ดJาน
วิชาชีพกายภาพบําบัดมุ�งเนJนใหJบัณฑิตมีทักษะและประสบการณ�การเรียนรูJท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ พรJอมสําหรับการ
ทํางาน การแกJปfญหาและการพัฒนาความรูJ โดยใชJกระบวนการคิด การตัดสินใจทางคลินิก และหลักฐานเชิงประจักษ�
เพ่ือใหJเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวินิจฉัย การรักษา การปgองกันและส�งเสริมสุขภาพ นอกจากน้ียังเปKนบัณฑิตท่ี
เปKนผูJมีความโดดเด�นในทักษะชีวิตไดJแก� เปKนผูJมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ มีภาวะความ
เปKนผูJนําและผูJตามเหมาะสมตามบริบทในสังคม มีทักษะในการสื่อสารท่ีดีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถปรับตัวใหJ
เขJากับสถานการณ�ของโลกและสังคมท่ีมีความแตกต�างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา เปKนบัณฑิตท่ีพึงประสงค�
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ของชุมชนสังคมและตลาดงานปfจจุบัน รวมท้ังสอดคลJองกับการเขJาสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสังคมผูJสูงอายุของ
ประเทศ 

1.2 วัตถุประสงค@ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2559) มีวัตถุประสงค�เพ่ือผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย� สุจริต เสียสละ เคารพใน

คุณค�าศักดิ์ศรีของความเปKนมนุษย� และสามารถจัดการกับปfญหาคุณธรรม จริยธรรมโดยใชJดุลยพินิจท่ี
เหมาะสม 

(2) มีความรูJ ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดอย�างบูรณาการ ตามเกณฑ�มาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัดโดยใชJกระบวนการคิดและตัดส ินใจทางคลิน ิกหลักฐานเชิงประจักษ�ทาง
กายภาพบําบัดและวิชาท่ีเก่ียวขJองไดJอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน�ในการรักษา แกJไขปfญหาทางสุขภาพ 
และฟijนฟูสมรรถภาพร�างกาย 

(3) มีความสามารถในการสื่อสารดJวยการพูด และการเขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดJอย�างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 

(4) มีความคิดริเริ่มมีวิจารณญาณ สรJางสรรค� และความสามารถในการคิดวิเคราะห�ขJอมูล สนใจใฝuรูJในวิทยาการ
และเทคโนโลยีใหม�ๆ ท่ีเก่ียวขJอง สามารถคJนควJาวิจัย และแสวงหาความรูJเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาตนเองใหJมี
ความรูJในระดับสูงข้ึนอย�างต�อเน่ือง และพัฒนางานใหJมีประสิทธิภาพและทันสมัย สู�ความเปKนสากล 

(5) สามารถเปKนผูJนํา ผูJตาม หรือผูJประสานงานไดJอย�างเหมาะสมตามสถานการณ� 
(6) มีความสามารถข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�ใหJเหมาะสมกับสภาพสังคม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ@ หลักฐาน/ตัวบ7งชี้ความสําเร็จ 

� การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. ส�งเสริมการจัดการเรียนการสอนใหJ
เปKนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด 
ปG  พ.ศ.  2556 และประกาศสภา
กายภาพบําบัดปG พ.ศ. 2556  
 
2. ส�งเสริมการเรียนการสอนท่ีเนJน
กระบวนการคิดและตัดสินใจทาง
คลินิก 
 
 
3. ส�งเสริมการเรียนการสอนท่ีเนJน
ผูJเรียนเปKนศูนย�กลาง 
 
 
 

1. ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพและวิชาชีพใหJสอดคลJอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด 
ปG พ.ศ. 2556 และประกาศสภา
กายภาพบําบัดปG พ.ศ. 2556 
2. มีรายวิชา กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจทางคลินิก 1-3 และเพ่ิม
หั ว ขJ อ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด แ ล ะ
ตัดสินใจทางคลิ นิกในรายวิชา
สังกัดกลุ�มวิชาอย�างนJอย 1 วิชา 
3.รายวิชาท่ีเนJนการการเรียนการ
สอนท่ีเนJนผูJเรียนเปKนศูนย�กลาง
อย�างนJอย 1 หัวขJอในทุกรายวิชา
ต�อภาคการศึกษาในแต�ละช้ันปG 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ@ หลักฐาน/ตัวบ7งชี้ความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� การพัฒนานักศึกษา 
 

4. ส�งเสรมิการใชJภาษาอังกฤษทาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ (การ
อ�าน การเขียน การพูด การฟfง)  
 
 
 
5. ส�งเสรมิการวิเคราะห�บทความ
วารสารทางวิชาการและการนําเสนอ
หนJาช้ันเรียนเปKนภาษาอังกฤษ 
 

6. ส�งเสรมิการศึกษาคJนควJาการเรยีนรูJ
จากแหล�งขJอมูลต�างๆ อย�างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
 
7. ส�งเสรมิพัฒนาทักษะดJานชุมชน 
รวมถึงบทบาทหนJาท่ีของนัก
กายภาพบําบัด อันเปKนส�วนหน่ึงของ
ระบบสุขภาพ ความรูJดJานระบบ
สาธารณสุข 
 
 
 
1. ส�งเสรมินักศึกษาใหJมีความเปKนผูJนํา 
ผูJตาม หรือผูJร�วมงานท่ีดี มีมนุษย
สัมพันธ� 
2. ส�งเสรมิใหJนักศึกษามีคณุธรรม 
จรรยาบรรณ และจรยิธรรม 
 

4. 1. มีรายวิชาภาษาอังกฤษ
เทคนิคสําหรับกายภาพบําบัด 
4.2. มีการเรียนการสอนเปKน
ภาษาอังกฤษ อย�างนJอย 1 
รายวิชาและ 5 หัวขJอต�อปG
การศึกษา 
5. มีรายวิชาสัมมนาทาง
กายภาพบําบัด โดยใหJนักศึกษาใชJ
ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
วารสารทางวิชาการ 
6. รายงานการคJนควJา จาก
แหล�งขJอมูลต�างๆ ท่ีมีการอJางอิง 
อย�างเปKนระบบและมมีาตรฐาน 
อย�างนJอย 10 รายวิชา 
7. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 
000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการ
เรียนรูJชุมชน 472 422 
กายภาพบําบัดชุมชน และ 472 
475 การฝeกงานคลินิกทาง
กายภาพบําบัด 5 (โรงพยาบาล
ชุมชน) 
 
1. จํานวนกิจกรรมท่ีส�งเสริม
นักศึกษาใหJมีความเปKนผูJนําและ
ผูJร�วมงานท่ีดี มมีนุษยสมัพันธ� 
2.1 จํานวนกิจกรรมท่ีส�งเสรมิใหJ
นักศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณ 
และจริยธรรม 
2.2 ผลการประเมินพฤติกรรมใน
ขณะท่ีนักศึกษาเขJาร�วมกิจกรรม 

 

� ปรับปรุงหลักสูตรใหJมีมาตรฐานไม�
ต่ํากว�าท่ี สกอ. และสภาวิชาชีพฯ 
กําหนด 

1 พัฒนาหลักสูตรโดยอิงมาตรฐานของ 
สกอ.  
2. พัฒนาหลักสูตรโดยอิงมาตรฐานของ
สภาวิชาชีพฯ และองค�กรวิชาชีพระดับ
สากล 

1. การไดJรับการรับรองหลักสูตร
จาก สกอ. 
2. เอกสารการรายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร 
3. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ@ หลักฐาน/ตัวบ7งชี้ความสําเร็จ 

� ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือจัดการเรียน
การสอนทางกายภาพบําบัดแบบ
บูรณาการ 

 

 บูรณาการเน้ือหาวิชาในรายวิชา
สังกัดกลุ�มวิชาระบบกระดูกและ
กลJามเน้ือ ไดJแก� โดยจัดการเรยีนการ
สอนเปKนแต�ละส�วนของร�างกาย โดย
บูรณาการหลักการชีวกลศาสตร�
พ้ืนฐานและชีวกลศาสตร�ประยุกต� การ
วิเคราะห�การเคลื่อนไหวของกลJามเน้ือ
และขJอต�อและกลุ�มอาการทางระบบ
กลJามเน้ือและกระดูก การบาดเจ็บ
จากการเล�นกีฬา หลักการและวิธีการ
สัมภาษณ�ประวัติอย�างมหีลักการและ
เหตุผล การตรวจประเมินข้ันพ้ืนฐาน
และข้ันสูง การวินิจฉัยทางการแพทย�
และกายภาพบําบัด  การวางแผน 
วิธีการรักษาทางการแพทย�และ
กายภาพบําบัด การบําบัดดJวยการจัด 
ดัด และดึงขJอ การขยับเคลื่อนระบบ
ประสาท  การนวดเพ่ือการรักษาและ
การนวดไทยใน  การส�งเสริมสุขภาพ 
การปgองกัน การรักษาและการฟijนฟู
สมรรถภาพในผูJปuวยท่ีมีความผิดปกติ  
กายอุปกรณ�เสริมและอวัยวะเทียม  
การเดินโดยใชJอุปกรณ�เสริมและ
อวัยวะเทียม เทคนิคการเคลื่อนยJาย
และการฝeกเดิน  การประเมินผลหลัง
การรักษา การสิ้นสดุการรักษา และ
การบันทึก การใชJหลักฐานเชิง
ประจักษ�   กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจทางคลินิก การสอนผูJปuวย
และผูJดูแลผูJปuวย การใหJคําแนะนําไป
ปฏิบัติท่ีบJานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกลุ�มวิชาสังกัดกลุ�มบูรณาการ 
ไดJแก� วิชาธาราบําบัดและ
กายภาพบําบัดบูรณาการ   
 

 

รายวิชาท่ีมีการปรับปรุง คือ 
- 472 241 บูรณาการ
กายภาพบําบัดทางระบบกระดูก
และกลJามเน้ือในกลุ�มความผิดปกติ
ของรยางค�บน 
- 472 342 บูรณาการ
กายภาพบําบัดทางระบบกระดูก
และกลJามเน้ือในกลุ�มความผิดปกติ
ของรยางค�ล�าง 
- 472 343 บูรณาการ
กายภาพบําบัดทางระบบกระดูก
และกลJามเน้ือในกลุ�มความผิดปกติ
ของกระดูกสันหลัง 1   
- 472 344 บูรณาการ
กายภาพบําบัดทางระบบกระดูก
และกลJามเน้ือในกลุ�มความผิดปกติ
ของกระดูกสันหลัง 2 
- 472 213 ธาราบําบัดและ
กายภาพบําบัดบูรณาการ                     
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หมวดท่ี 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร 
 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปKนแบบทวิภาค ซ่ึงเปKนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าดJวย การศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 1 ขJอ 6 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม� (ดังภาคผนวก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
เปKนไปตามแนวปฏิบัติในการเปUดรายวิชาและการจัดการศึกษาภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

1.3 การเทียบเคียงหน7วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม�มี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตJน         เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ      เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา 
2.2.1  มีคุณสมบัติอ่ืนครบตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าดJวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

หมวดท่ี 2 หรือเปKนไปตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม�  
2.2.2  มีความรูJพ้ืนฐานทางดJานวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�หรือเทียบเท�า 
2.2.3  เปKนผูJมีสุขภาพสมบูรณ�ท้ังร�างกายและจิตใจ ไม�เจ็บปuวยหรือเปKนโรคติดต�อรJายแรงหรือมีความผิดปกติท่ี

เปKนอุปสรรคต�อการศึกษา 
2.3 ปIญหาของนักศึกษาแรกเข0า 

ปfญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปKนการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกต�างไปจากเดิมท่ีคุJนเคย มี
สังคมกวJางข้ึน ตJองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหJองและกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนักศึกษาตJองสามารถ
จัดแบ�งเวลาใหJเหมาะสม 

2.4 กลยุทธ@ในการดําเนินการเพ่ือแก0ไขปIญหา/ข0อจํากัดของนักศึกษาในข0อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� แนะนําการวางเปgาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการ

แบ�งเวลา 
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผูJปกครองนักศึกษา เพ่ือสรJางความคุJนเคยและช้ีแจงระบบการเรียนการสอน การ

ดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เปKนตJน และการตอบขJอซักถามต�างๆ 
2.4.3 มีการจัดระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาและอาจารย�ประจําช้ันแก�นักศึกษา ทําหนJาท่ีสอดส�องดูแล ตักเตือน ใหJ

คําปรึกษา แนะนํา 
2.4.4 จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหว�างนักศึกษากับอาจารย�ท่ีปรึกษาอย�างสม่ําเสมอ ทุกภาคการศึกษา 
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและระบบบริหารความเสี่ยงดJานการเรียน เพ่ือติดตาม ดูแล 

และใหJคําแนะนําแก�นักศึกษาท่ีประสบปfญหาดJานการเรียนทุกช้ันปG ทุกภาคและปGการศึกษา 
2.4.6 มีระบบทบทวนความรูJแก�นักศึกษาในหัวขJอท่ีนักศึกษาไม�เขJาใจอย�างต�อเน่ือง 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู0สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปJ 
 

 ชั้นปJนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแต7ละปJการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปGท่ี 1 80 80 80 80 80 
ช้ันปGท่ี 2  80 80 80 80 
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ชั้นปJนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแต7ละปJการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปGท่ี 3   80 80 80 
ช้ันปGท่ี 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
คาดว7าจะสําเร็จ

การศึกษา 
   80 80 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 
ประมาณการรายรับ 

ปJงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ค�าธรรมเนียมการศึกษา 1,416,000 2,940,000 4,668,000 6,420,000 6,420,000 
งบประมาณแผ�นดิน 1,950,000 2,060,000 2,100,000 2,118,000 2,180,000 
งบบุคลากร 21,996,000 22,540,000 23,147,000 23,717,000 24,300,000 

รวมรายรับ 25,362,000 27,540,000 29,915,000 32,255,000 32,900,000 

 ประมาณการรายจ7าย ปJงบประมาณ 
2559 2560 2561 2562 2563 

งบดําเนินการ  437,000 650,000 880,000 900,000 900,000 
งบจัดการเรียนการสอน 1,683,000 2,500,000 3,384,000 4,200,000 4,300,000 
งบพัฒนานักศึกษา 168,300 250,000 4240400 510,000 510,000 
งบครุภัณฑ� 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000 
งบบุคลากร 21,996,000 22,540,000 23,147,000 23,717,000 24,300,000 
งบอุดหนุน 477,700 700,000 880,000 1,728,000 1,390,000 

รวมรายจ7าย 25,362,000 27,540,000 29,915,000 32,255,000 32,900,000 
 

ประมาณการค7าใช0จ7ายต7อหัวนักศึกษาต7อหลักสูตร = 493,240 บาท 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปKนแบบช้ันเรียน  
2.8 การเทียบโอนหน7วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข0ามมหาวิทยาลัย 

ใหJเปKนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 766/2549) ว�าดJวย การเทียบโอนรายวิชาและค�าคะแนน
ของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบพ.ศ. 2549และการลงทะเบียนเรียนขJามมหาวิทยาลัยปG พ.ศ. 2541 
(ดังภาคผนวก) 
3 หลักสูตรและอาจารย@ผู0สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1   จํานวนหน7วยกิต รวมตลอดหลักสตูร 148 หน�วยกิต 
3.1.2   โครงสร0างหลักสูตร 
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 จํานวนหน7วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 148 หน7วยกิต 
1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน7วยกิต 

- หมวด 1. ภาษา  
-  การสื่อสารและการเรียนรูJดJวย

ตนเอง 
- หมวด 2. วิทย�-คณิต   

-  การคิดเชิงวิเคราะห�และเชิง
วิพากษ� 

-  ความรอบรูJและการปรับตัวใน
ยุคโลกาภิวัตน� 

- หมวด 3. มนุษย�-สังคม   
-  คุณธรรม จรยิธรรม คุณค�าของ

ชีวิตในสังคม 

 
9 
 

6 
6 
 

3 

หน�วยกิต 
หน�วยกิต 
 
หน�วยกิต 
หน�วยกิต 
 
หน�วยกิต 

-  วัฒนธรรมและภูมิปfญญา        6 หน�วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน7วยกิต 

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 41 หน�วยกิต 
- วิชาชีพ 71 หน�วยกิต 
- วิชาเลือกหรือวิชาโท  - หน�วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน7วยกิต 

3.1.3  รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1)  กลุ7มวิชาภาษา 
      -  การสื่อสารและการเรียนรู0ด0วยตนเอง 

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
English for Academic Purposes I (EAPI) 

3(3-0-6) 

 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
English for Academic Purposes II (EAPII) 

3(3-0-6) 

*000 160 คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
Basic Computer and Information Technology 

  (ไม�นับหน�วยกิต) 

* รายวิชา 000 160 เปKนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตJองศึกษาเรียนรูJดJวยตนเองในระบบ e-leaning ของ
มหาวิทยาลยัขอนแก�นหรือสมัครเขJารับการอบรมในหัวขJอต�างๆ ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ไม�มีการเรียนการสอนช้ันเรยีน
และไม�นับหน�วยกิต นักศึกษาจะตJองสอบผ�านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ�ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 (2)  กลุ7มวิชา วิทย@-คณิต 
-  การคิดเชิงวิเคราะห@และเชิงวิพากษ@ 
 000 130 ทักษะการรูJสารสนเทศ 

Information Literacy Skills 
3(3-0-6) 

*000 168 การคิดเชิงวิพากษ�และการแกJปfญหา 
Critical Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

-  ความรอบรู0และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน@ 
 000 145 ภาวะผูJนําและการจัดการ 

Leadership and Management 
3(3-0-6) 

 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม� 3(3-0-6) 
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Life and Modern Technology  
 (3)  กลุ7มวิชามนุษย@-สังคม 

-  คุณธรรม จริยธรรม คุณค7าของชีวิตในสังคม 
 *000 146 ความสุขของชีวิต 

Happyness of life 
3(3-0-6) 

- วัฒนธรรมและภมูิปIญญา 
*000 156 พหุวัฒนธรรม 

Multiculturaism 
3(3-0-6) 

*000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูJชุมชน 
Community Ways of Life and Community Learning 

3(1-6-4) 
 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
(1)  หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 312 108 เคมีหลักมูล 
Fundamental  Chemistry 

3(3-0-6) 

 315 122 ฟUสิกส�ระดับมหาวิทยาลยั 
University Physics 

3(3-0-6) 

 315 181 ปฏิบัติการฟUสิกส�ท่ัวไป 1 
General Physics Laboratory I 

1(0-3-0) 

 361 229 ประสาทกายวิภาคศาสตร� 
Neuroanatomy 

2(1-3-0) 

 361 239 มหกายวิภาคศาสตร�พ้ืนฐาน 1 
Basic Gross Anatomy I 

3(2-4-2) 

 361 249 มหกายวิภาคศาสตร�พ้ืนฐาน 2 
Basic Gross Anatomy II 

3(2-4-2) 

 363 219 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 
Biochemistry for Physical Therapy Students 

3(3-0-0) 

 366 419 เภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 
Pharmacology for Physical Therapy Students 

1(1-0-0) 

 367 219 สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 
Physiology for Physical Therapy Students 

3(2-4-3) 

 367 229 ประสาทสรรีวิทยา 
Neurophysiology 

2(2-0-0) 

 **370 419 จิตเวชศาสตร�สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 
Psychiatry for Physical Therapy Students 

1(1-0-1) 

*472 101 
 

พ้ืนฐานชีววิทยาสําหรับกายภาพบําบัด 
Fundamental of Biology for Physical Therapy 

1(1-0-2) 

*472 102 
 

พ้ืนฐานจุลชีววิทยาและภูมิคุJมกันวิทยาสําหรับนัก
กายภาพบําบัด 
Fundamentals of Microbiology and Immunology for 
Physical Therapy 

1(1-0-2) 

*472 205 พยาธิวิทยาท่ัวไปสําหรับกายภาพบําบัด 
General Pathology for Physical Therapy 

2(2-0-4) 

 516 402 ระเบียบวิธีวิจยัและชีวสถิติข้ันแนะนํา 
Introduction to Research Methodology and Biostatistics 

2(2-0-3) 
 

(2)  หมวดวิชาชีพ 
*472 103 บทนําสู�กายภาพบําบัด 2(1-3-4) 
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Introduction to Physical Therapy 
*472 104 ร�างกายมนุษย�ข้ันพ้ืนฐานสาํหรับกายภาพบําบัด 

Basic Human Body for Physical Therapy 
2(1-2-2) 

*472 206 สรีรวิทยาของการออกกําลังกายสาํหรับกายภาพบําบัด 
Exercise Physiology for Physical Therapy 

1(1-0-2) 

*472 207 การรักษาดJวยการออกกําลังกาย 
Therapeutic Exercise 

2(1-3-4) 

*472 211 การรักษาดJวยเครื่องมือทางกายภาพบําบัด 
Therapeutic Physical Agents and Tools 

2(1-3-3) 

*472 212 ไฟฟgาบําบัดและการวินิจฉัยดJวยไฟฟgา 
Electrotherapy and Electrodiagnosis 

2(1-3-3) 

*472 213 ธาราบําบัดและกายภาพบําบัดบูรณาการ 
Hydrotherapy and Integrated Physical Therapy 

2(1-3-4) 

*472 221 กายภาพบําบัดในระบบหายใจในผูJใหญ� 1 
Respiratory Physical Therapy in Adults I 

2(1-2-3) 

*472 231 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 1 
Neurological Physical Therapy I 

2(1-3-4) 

*472 241 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือใน
กลุ�มความผิดปกติของรยางค�บน 
Integrated Musculoskeletal physical therapy in 
upper limb disorders 

5(2-3-6) 

*472 271 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 1 
Clinical Practicum in Physical Therapy I 

1(0-3-0) 

*472 281 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด 1 
Clinical Reasoning Process for Physical Therapy I 

1(0-3-2) 

*472 308 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับกายภาพบําบัด 
Technical English for Physical Therapy 

3(3-0-6) 

*472 322 กายภาพบําบัดในระบบหายใจในผูJใหญ� 2 
Respiratory Physical Therapy in AdultsII 

2(1-2-3) 

*472 323   กายภาพบําบัดระบบไหลเวียนโลหิตในผูJใหญ� 
Circulatory Physical Therapy in Adults 

2(1-2-3) 

*472 332 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 2 
Neurological Physical Therapy II 

3(1-6-5) 

*472 333 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 3 
Neurological Physical Therapy  III 

2(1-2-4) 

*472 342 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือใน
กลุ�มความความผดิปกติของรยางค�ล�าง 
Integrated Musculoskeletal Physical Therapy in 
Lower Limb Disorders 

4(2-4-6) 

*472 343 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือใน
กลุ�มความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 1 
Integrated Musculoskeletal Physical Therapy in 
Spinal Disorders I 

3(2-3-4) 

*472 344 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือใน
กลุ�มความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 2 
Integrated Musculoskeletal Physical Therapy in 
Spinal Disorders II 

4(2-4-2) 
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*472 351 กายภาพบําบัดเด็ก 
Pediatric Physical Therapy 

3(2-3-5) 

*472 352 กายภาพบําบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตในเด็ก 
Respiratory and Circulatory Physical Therapy in 
Pediatrics 

2(1-2-3) 

*472 382 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด 2 
Clinical Reasoning Process for Physical Therapy II 

1(0-3-2) 

*472 372 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 
Clinical Practicum in Physical Therapy II 

3(0-15-8) 

*472 361 กายภาพบําบัดในผูJสูงอาย ุ
Physical Therapy in Geriatrics 

2(1-2-4) 

*472 373 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 
Clinical Practicum in Physical Therapy III 

3(0-18-6) 

*472 424 กายภาพบําบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตในผูJใหญ�ระยะ
วิกฤต 
Cardiopulmonary Physical Therapy for Critical Care 
in Adults 

1(1-0-3) 

*472 462 กายภาพบําบัดชุมชน 
Community Physical Therapy 

2(1-3-4) 

*472 463 กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ 
Physical Therapy in Special Conditions 

2(1-2-3) 

*472 464 จรรยาบรรณและการบริหารงานกายภาพบําบัด 
Physical Therapy Ethics and Administration 

3(3-0-6) 

*472 474 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 4 
Clinical Practicum in Physical Therapy IV 

2(0-10-5) 

*472 475 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 
Clinical Practicum in Physical Therapy V 

3(0-18-6) 

*472 476 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 6 
Clinical Practicum in Physical Therapy VI 

3(0-18-6) 

*472 483 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด 3 
Clinical Reasoning Process for Physical Therapy III 

1(0-3-2) 

 472 491 สัมมนาทางกายภาพบําบัด 
Seminar in Physical Therapy 

1(1-0-2) 

 472 492 ภาคนิพนธ� 
Term Paper 

2(0-6-10) 
 

*   หมายถึง รายวิชาใหม� 
** หมายถึง รายวิชาท่ีปรับปรุง 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
ใหJนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปUดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก�น โดยไดJรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไม�นJอยกว�า 6 หน�วยกิตรายวิชาเลือกท่ีเปUดสอนโดยสายวิชา
กายภาพบําบัดมี  1 รายวิชาคือ 

*472 121 บทนําสู�กายภาพบําบัดทางการกีฬา 
Introduction toSport Physical Therapy 
 

 2 (1-3-3) 

 
คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

รหัสวิชาของคณะเทคนิคการแพทย� มหาวิทยาลยัขอนแก�น กําหนดไวJดังต�อไปน้ี 
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รายวิชาต�างๆ มรีหัสวิชาเปKนเลข 6 หลัก xxx xxx โดยมีความหมายดังน้ี 
เลขสามหลักแรก  เปKนรหัสบอกสายวิชาของคณะเทคนิคการแพทย�ท่ีเปUดสอน

รายวิชาดังกล�าว สําหรับสายวิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย�ใชJรหัสสามหลัก
แรก คือ 472 xxxส�วนหมายเลขสามหลักแรก ท่ีไม�ใช�รายวิชาของสายวิชาฯ มีรายละเอียด
ดังน้ี คือ 

 000  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
312  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร� 
315  ภาควิชาฟUสิกส�คณะวิทยาศาสตร� 
361  ภาควิชากายวิภาคศาสตร� คณะแพทยศาสตร� 
363  ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร� 
365  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร� 
366  ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร� 
367  ภาควิชาสรรีวิทยา คณะแพทยศาสตร� 
370  ภาควิชาจิตเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร� 
516  ภาควิชาสถิติและประชากรศาสตร� คณะสาธารณสุขศาสตร� 

 

เลขหลักท่ี 4 ในรายวิชาท่ีสังกัดสายวิชากายภาพบําบัด  หมายถึงช้ันปGท่ีจัดใหJมีการเรียน
การสอน 

 เลข 1 หมายถึง         วิชาท่ีทําการสอนในช้ันปGท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง         วิชาท่ีทําการสอนในช้ันปGท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง         วิชาท่ีทําการสอนในช้ันปGท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง         วิชาท่ีทําการสอนในช้ันปGท่ี 4 

 

เลขหลักท่ี 5 ในรายวิชาท่ีสังกัดสายวิชากายภาพบําบัด  หมายถึง หมวดวิชา 
 เลข 0 หมายถึง         หมวดวิชาท่ีเก่ียวกับพ้ืนฐานวิชาชีพ                             

เลข 1 หมายถึง         หมวดวิชาท่ีเก่ียวกับไฟฟgาและธาราบําบัด                             
เลข 2 หมายถึง         หมวดวิชาท่ีเก่ียวกับระบบหายใจและไหลเวียน

โลหิต 
เลข 3 หมายถึง         หมวดวิชาท่ีเก่ียวกับระบบประสาท 
เลข 4 หมายถึง         หมวดวิชาท่ีเก่ียวกับระบบกระดูกและกลJามเน้ือ 
เลข 5 หมายถึง         หมวดวิชาท่ีเก่ียวกับเด็ก 
เลข 6 หมายถึง         หมวดวิชาท่ีเก่ียวกับการประยุกต�ในสถานการณ�

เฉพาะ และอ่ืนๆ 
เลข 7 หมายถึง         หมวดวิชาท่ีเก่ียวกับการฝeกงานคลินิกทาง

กายภาพบําบัด 
เลข 8 หมายถึง         หมวดหมวดวิชาท่ีเก่ียวกับกระบวนการคิดและ   

ตัดสินใจทางคลินิก 
เลข 9 หมายถึง         หมวดวิชาสัมมนาและภาคนิพนธ� 

เลขหลักท่ี 6 หมายถึงลําดับท่ีของรายวิชาเรยีน 
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3.1.4  ตัวอย7างแผนการศึกษา 
 

ชั้นปJท่ี 1 ภาคการศึกษาต0น 
 

 000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

 000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม� 
Life and Modem Technology 

3(3-0-6) 

 000 168 การคิดเชิงวิพากษ�และการแกJปfญหา 
Critical Thinking and Problem solving 

3(3-0-6) 

 312 108 เคมีหลักมูล 
Fundamental  Chemistry 

3(3-0-6) 

 315 122 ฟUสิกส�ระดับมหาวิทยาลยั 
University Physics 

3(3-0-6) 

 315 181 ปฏิบัติการฟUสิกส�ท่ัวไป 1 
General Physics Laboratory I 

1(0-3-0) 

*472 101 พ้ืนฐานชีววิทยาสําหรับกายภาพบําบัด 
Fundamental of Biology for Physical Therapy 

1(1-0-2) 

*472 102 
 

พ้ืนฐานจุลชีววิทยาและภูมิคุJมกันวิทยาสําหรับนัก
กายภาพบําบัด 
Fundamentals of Microbiology and Immunology for 
Physical Therapy 

1(1-0-2) 

*472 103 บทนําสู�กายภาพบําบัด 
Introduction to Physical Therapy 

2(1-3-4) 

   
 รวม 20 หน7วยกิต 

 
ชั้นปJท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

 
 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

English for Academic Purposes I (EAPI) 
3(3-0-6) 

*000 156 พหุวัฒนธรรม 
Multiculturalism 

3(3-0-6) 

 363 219 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 
Biochemistry for Physical Therapy Students 

3(3-0-0) 

*472 104 ร�างกายมนุษย�ข้ันพ้ืนฐานสาํหรับกายภาพบําบัด 
Basic Human Body for Physical Therapy 

2(1-2-2) 

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 1 
Elective 1 

2(x-x-x) 

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 
Elective 2 

2(x-x-x) 

 xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 
Elective 3 

2(x-x-x) 

 รวม 17 หน7วยกิต 
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ชั้นปJท่ี 2 ภาคการศึกษาต0น 

 
 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 

English for Academic Purposes II (EAPII) 
3(3-0-6) 

 361 239 มหกายวิภาคศาสตร�พ้ืนฐาน 1 
Basic Gross Anatomy I 

3(2-4-2) 

 367 219 สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 
Physiology for Physical Therapy Students 

3(2-4-3) 

*472 205 พยาธิวิทยาท่ัวไปสําหรับกายภาพบําบัด 
General Pathology for Physical Therapy 

2(2-0-4) 

*472 206 สรีรวิทยาของการออกกําลังกายสาํหรับกายภาพบําบัด 
Exercise Physiology for Physical Therapy 

1(1-0-2) 

*472 207 การรักษาดJวยการออกกําลังกาย 
Therapeutic Exercise 

2(1-3-4) 

*472 211 การรักษาดJวยเครื่องมือทางกายภาพบําบัด 
Therapeutic Physical Agents and Tools 

2(1-3-3) 

*472 212 ไฟฟgาบําบัดและการวินิจฉัยดJวยไฟฟgา 
Electrotherapy and Electrodiagnosis 

2(1-3-3) 

*472 213 ธาราบําบัดและกายภาพบําบัดบูรณาการ 
Hydrotherapy and Integrated Physical Therapy 

2(1-3-4) 

 รวม 20 หน7วยกิต 
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ชั้นปJท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

 
  000 130 ทักษะการเรยีนรูJสาระสนเทศ 

Information Literacy Skills 
3(3-0-6) 

  361 229 ประสาทกายวิภาคศาสตร� 
Neuroanatomy 

2(1-3-0) 

  361 249 มหกายวิภาคศาสตร�พ้ืนฐาน 2 
Basic Gross Anatomy II 

3(2-4-2) 

  367 229 ประสาทสรรีวิทยา 
Neurophysiology 

2(2-0-0) 

 *472 221 กายภาพบําบัดในระบบหายใจในผูJใหญ� 1 
Respiratory Physical Therapy in Adults I 

2(1-2-3) 

 *472 231 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 1 
Neurological Physical Therapy I 

2(1-3-4) 

 *472 241 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือใน
กลุ�มความผิดปกติของของรยางค�บน 
Integrated Musculoskeletal Physical Therapy in 
Upper Limb Disorders 

5(4-3-6) 

 *472 281 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด 1 
Clinical Reasoning Process for Physical Therapy I 

1(0-3-2) 

 *472 271 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 1 
Clinical Practicum in Physical Therapy I 

1(0-3-0) 

 รวม 21 หน7วยกิต 
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ชั้นปJท่ี 3 ภาคการศึกษาต0น 
 

*000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูJชุมชน 
Community Ways of Life and Community Learning 

3(1-6-4) 

 366 419 เภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 
Pharmacology for Physical Therapy Students 

1(1-0-0) 

*472 322 กายภาพบําบัดในระบบหายใจในผูJใหญ� 2 
Respiratory Physical Therapy in AdultsII 

2(1-2-3) 

*472 332 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 2 
Neurological Physical Therapy II 

3(1-6-5) 

*472 342 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือใน
กลุ�มความผิดปกติของรยางค�ล�าง 
Integrated Musculoskeletal Physical Therapy in 
Lower Limb Disorders 

4(2-4-6) 

*472 343 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือใน
กลุ�มความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 1 
Integrated Musculoskeletals Physical Therapy in 
Spinal Disorders I 

3(2-3-4) 

*472 351 กายภาพบําบัดเด็ก 
Pediatric Physical Therapy 

3(2-3-5) 

*472 352 กายภาพบําบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตในเด็ก 
Respiratory and Circulatory Physical Therapy in 
Pediatrics 

2(1-2-3) 

 รวม 21 หน7วยกิต 
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ชั้นปJท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 
 

 **370 419 จิตเวชศาสตร�สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 
Psychiatry for Physical Therapy Students 

1(1-0-1) 

*472 308 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับกายภาพบําบัด 
Technical English for Physical Therapy 

3(3-0-6) 

*472 323 กายภาพบําบัดระบบไหลเวียนโลหิตในผูJใหญ� 
Circulatory Physical Therapy in Adults 

2(1-2-3) 

*472 333 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 3 
Neurological Physical Therapy III 

2(1-2-4) 

*472 344 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือใน
กลุ�มความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 2 
Integrated Musculoskeletals Physical Therapy in 
Spinal Disorders II 

4(2-4-2) 

*472 361 กายภาพบําบัดในผูJสูงอาย ุ
Physical Therapy in Geriatrics 

2(1-2-4) 

*472 372 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 
Clinical Practicum in Physical Therapy II 

3(0-15-8) 

*472 382 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด 2 
Clinical Reasoning Process for Physical Therapy II 

1(0-3-2) 

*516 402 ระเบียบวิธีวิจยัและชีวสถิติข้ันแนะนํา 
Introduction to Research Methodology and Biostatistics 

2(2-0-3) 

 รวม 20 หน7วยกิต 
 

 
ชั้นปJท่ี 3 ภาคการศึกษาพิเศษ 

 
*472 373 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 

Clinical Practicum in Physical Therapy III 
3(0-18-6) 

 รวม 3 หน7วยกิต 
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ชั้นปJท่ี 4 ภาคการศึกษาต0น 
 

 000 145 ภาวะผูJนําและการจัดการ 
Leadership and Management 

3(3-0-6) 

*000 146 ความสุขของชีวิต 
Happyness of life 

3(3-0-6) 

*472 424 กายภาพบําบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตในผูJใหญ�ระยะ
วิกฤต 
Cardiopulmonary Physical Therapy for Critical Care 
in Adult 

1(1-0-3) 

*472 462 กายภาพบําบัดชุมชน 
Community Physical Therapy 

2(1-3-4) 

*472 463 กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ 
Physical Therapy in Special Conditions 

2(1-2-3) 

*472 464 จรรยาบรรณและการบริหารงานกายภาพบําบัด 
Physical Therapy Ethics and Administration 

3(3-0-6) 

*472 474 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 4 
Clinical Practicum in Physical Therapy IV 

2(0-10-5) 

*472 483 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด 3 
Clinical Reasoning Process for Physical Therapy III 

1(0-3-2) 

 472 491 สัมมนาทางกายภาพบําบัด 
Seminar in Physical Therapy 

1(1-0-2) 

 472 492 ภาคนิพนธ� 
Term Paper 

2(0-6-10) 

 รวม 20 หน7วยกิต 
 
 
 

ชั้นปJท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย 
 

*472 475 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 
Clinical Practicum in Physical Therapy V 

3(0-18-6) 

*472 476 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 6 
Clinical Practicum in Physical Therapy VI 

3(0-18-6) 

 รวม 6 หน7วยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
 English for Communication    

เง่ือนไขรายวิชา: ไม�ม ี
การพัฒนาทักษะการฟfง พูด อ�านและเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือใหJสามารถสื่อสารในสถานการณ�ต�างๆ ใน

สังคมไดJ 
Development of listening, speaking, reading and writing English language skills for 

communication in social settings 
 
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1   3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes I   

เง่ือนไขรายวิชา: 000 101# หรือเทียบเท�า 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปและทางวิชาการ 
Development of basic English language skills, basic language for general and academic 

English 
 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2   3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes II  

เง่ือนไขรายวิชา: เง่ือนไขของรายวิชา: 000 102# 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ันสูงภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับใชJส�วนตัวและทางวิชาการ 
Development of advanced English language skills, advanced language for general and academic 

English 
 
000 130 ทักษะการรูJสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills     

เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 
แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศกระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรูJดJานสารสนเทศการสืบคJน

สารสนเทศการคัดเลือกแหล�งสารสนเทศการประเมินคุณค�าของสารสนเทศการวิเคราะห�และสังเคราะห�สารสนเทศการ
เรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบต�างๆ 

Concept and important of information, processes development of information literacy 
skill, information searching, selecting sources of information, evaluation of information values, 
information analysis and synthesis, information composition and presentation in various formats 
 
000 145 ภาวะผูJนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

Leadership and Management 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูJนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูJนํา การสรJางทีมงานและการ

ทํางานเปKนทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการกับความขัดแยJง การจัดการเชิงกลยุทธ� แนวทางในการพัฒนาทักษะการเปKนผูJนํา และการ
จัดการ 
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Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, 
team building and team working, principle and theories of management, self management, crisis 
management, change management, conflict management, strategic management, development of 
leadership and management 
 
*000 146 ความสุขของชีวิต     3(3-0-6) 

Happiness of Life 
รายวิชาท่ีตJองเรียนมาก�อน: ไม�ม ี
แนวคิดและความสาคัญของความสุขของชีวิต มิติและระดับความสุขของชีวิต ศิลปะการดําเนินชีวิตท่ีมี

ความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตอย�างมีความสุข การสรJางความสุขของชีวิต 
Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of happiness of life, 

the art of happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating happiness of life 
 
*000 156 พหุวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

Multicuturalism 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 
วัฒนธรรมและความหลายหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมไทย

และวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัติน�กับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถี
ชีวิตของมนุษย� 

 Culture and cultural diversity, wetern culture, eastern culture, Thai culture and Isan 
vulture, impact of cultyral changers on society and human way of life 

 
*000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูJชุมชน 3(1-6-4) 

 Community Ways of Life and Community Learning 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 
วิถีชาวบJาน การวินิจฉัยชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การใชJขJอมูลและเครื่องมือในการศึกษาชุมชน การ

เขียนโครงการศึกษาและบริการชุมชน การดําเนินโครงการและการประเมินโครงการ ปฏิบัติการการเรียนรูJชุมชนใน
ภาคสนาม 

Folkways, community identification, principle of rural development, data and instrument 
for community study, community study and service project writing, project operation and 
evaluation, practice on community learning in fieldwork 
 
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม� 3(3-0-6) 

Life and Modern Technology    
เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาโนเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีทางจีโนมและเทคโนโลยีสมัยใหม�อ่ืนๆแนวโนJมการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตผลกระทบของการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีต�อชีวิตสังคมและธรรมชาติ 

Modern science and technology, information and communication technology, 
nanotechnology, biotechnology, genomic technology, and other modern technologies; trends of 
technology development in the future; impacts of technological development on life, society, and 
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the nature  
 

*000 168 การคิดเชิงวิพากษ�และการแกJปfญหา 3 (3-0-6) 
Critical Thinking and Problem Solving 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 
หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ� การแสวงหาขJอมูลและความรูJ การใหJเหตุผล  การคิดและตัดสินใจ 

แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ�และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ�  หลักการและกระบวนการแกJปfญหาทาง
วิทยาศาสตร�และสังคม แนวทางการพัฒนาการแกJปfญหาทางวิทยาศาสตร�และสังคม 

Concept and process of critical thinking, knowledge and information searching,reasoning, 
thinking and decision making, means to develop critical thinking and responding tocriticism with 
responsiveness, scientific and social problem solving processes. 

 
312 108 เคมีมูลฐาน 3(3-0-6) 

Fundamental Chemistry 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 
ปริมาณสัมพันธ� โครงสรJางอะตอม พันธะเคมี ก�าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เคมิคัลเทอร�โม

ไดนามิกส� ระบบการถ�ายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตร�เคมีสมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟ ธาตุแทรนซิซัน เคมีนิวเคลียร� เคมีกับสิ่งแวดลJอม 

Stoichiometry, atomic structure,chemical bonding, gas, solid system, chemical kinetics, 
chemical and ionic equilibrium, periodic table and representative elements, transition metals, 
nuclear chemistry; environmental chemistry 
 
315 122 ฟUสิกส�ระดับมหาวิทยาลยั 3(3-0-6) 

University Physics 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี
ทฤษฎีและการประยุกต�ของกลศาสตร�กลศาสตร�ของไหลความรJอนและอุณหพลศาสตร�กระแสไฟฟgา 

อิเล็กทรอนิกส�ข้ันแนะนําเสียงทัศนศาสตร�ฟUสิกส�อะตอมกัมมันตภาพรังสี 
Theories and applications of mechanice, fluid mechanics, heat and thermoddynamics, 

introduction to eletric current and electronics, acoustics,optics,atomic physics,radioactivity 
 
315 181 ปฏิบัติการฟUสิกส�ท่ัวไป 1 1(0-3-0) 

General Physics Laboratory I 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี
ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาวิชาฟUสิกส�ระดับพ้ืนฐาน 10-12 ปฏิบัติการ 
Ten to twelve experiments on basic physics 

 
361 229 ประสาทกายวิภาคศาสตร� 2(1-3-0) 

Neuroanatomy 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี
โครงสรJางปกติของเซลล�และเน้ือเยื่อท่ีสามารถมองเห็นไดJดJวยตาเปล�า และท่ีมองเห็นไดJดJวยกลJอง

จุลทรรศน� ตําแหน�งท่ีอยู� หนJาท่ี และความสัมพันธ�ทางกายวิภาคศาสตร�ของเซลล� เน้ือเยื่อท่ีประกอบข้ึนเปKนสมอง ไข
สันหลัง และเสJนประสาท 
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The macroscopic and microscopic structures of the normal cells and tissues composing 
brain, spinal cord and nerves; the location, function and anatomical relation of those structures 
 
361 239 มหกายวิภาคศาสตร�พ้ืนฐาน 1 3(2-4-3) 

Basic Gross Anatomy I 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี
โครงสรJางปกติของร�างกายมนุษย�ท่ีสามารถมองเห็นไดJดJวยตาเปล�าตําแหน�งท่ีอยู� หนJาท่ี และความสัมพันธ�ทาง

กายวิภาคศาสตร�ของอวัยวะต�างๆ ซ่ึงประกอบดJวยบริเวณหลังท้ังหมด แขน ขา ผนังช�องอกและผนังช�องทJองทางดJานหนJา 
โดยเนJนรายละเอียดในเรื่องระบบกลJามเน้ือ ระบบกระดูก ขJอต�อ และระบบประสาท 

Human macroscopic structures, the location, the function and the anatomical relation of 
the organs comprising the regions of the back, upper limbs, head, neck, oral cavity and pharynx, 
eyes and ears;the details of the musculoskeletal, articulation and nervous systems 
 
361 249 มหกายวิภาคศาสตร�พ้ืนฐาน 2 3(2-4-2) 

Basic Gross Anatomy II 
เง่ือนไขของรายวิชา: 361 239# 
โครงสรJางปกติของร�างกายมนุษย�ท่ีสามารถมองเห็นไดJดJวยตาเปล�า ตําแหน�งท่ีอยู� หนJาท่ี และความสัมพันธ�

ทางกายวิภาคศาสตร�ของอวัยวะต�างๆ ซ่ึงประกอบดJวยส�วนศีรษะ คอ ทางเดินหายใจส�วนบนและส�วนล�าง ช�องอก ช�อง
ทJอง อวัยวะในช�องทJอง อวัยวะในช�องเชิงกราน และฝGเย็บ โดยเนJนรายละเอียดในเรื่องระบบกลJามเน้ือ ระบบกระดูก 
ขJอต�อ และระบบประสาทการศึกษาวิชาน้ีประกอบดJวยการบรรยาย 

Human macroscopic structures, location, function and anatomical relation of the organs 
comprising head, neck, upper and lower respiratory tracts, mediastinum, abdominal cavity and 
viscera, pelvis and perineum; details of the musculoskeletal, articulation and nervous systems 
 
363 219 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 3(3-0-0) 

Biochemistry for Physical Therapy Students 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี
ส�วนประกอบของชีวเคมี และคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลต�างๆ ซ่ึงพบในสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอย�างยิ่งท่ีพบ

ในคน ไดJแก� คาร�โบไฮเดรต ลิปUด โปรตีน กรดนิวคลิอิค  เอ็นไซม� วิตามิน โคเอ็นไซม� และฮอร�โมน เปKนตJน กระบวนการ
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต�างๆ ตลอดจนวิธีการควบคุมกระบวนการดังกล�าว โภชนาศาสตร�ในแง�ชีวเคมี โดยเนJน
ถึงบทบาทของสารชีวโมเลกุลต�างๆ ในแง�ของโภชนาการและความผิดปกติต�างๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดJเมื่อเกิดภาวะทุพ
โภชนาการ รวมไปถึงโรคต�างๆ ท่ีพบบ�อย เช�น โรคท�อเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง โรคดีซ�าน โรคเบาหวาน โรค
อJวน โรคเก�าต� โรคพร�องเอนไซม� G6PD เปKนตJน 

Chemistry  and  some  biological  properties  of  various biomolecules  present  in  living  
organisms especially  in  human  beings  including  carbohydrates, lipids,  proteins,  nucleic  acids,  
enzymes,  vitamins, coenzymes, hormones, etc; metabolism of the biomolecules and its 
regulations; some nutritional aspects in biochemistry and some metabolic disorders in malnutrition; 
some most common disorders such as atherosclerosis, obstructive jaundice, diabetes mellitus, 
obesity, gout, G6PD deficiency  
 
366 419 เภสัชวิทยาสําหรับกายภาพบําบัด 1(1-0-0) 
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Pharmacology for Physical Therapy Students 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี
ขJอมูลท่ัวไปทางวิชาเภสัชวิทยา ยาในระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาท่ีออกฤทธ์ิท่ีระบบประสาทส�วนกลางท่ี

มีผลต�อการทํากายภาพบําบัด ยาตJานจุลชีพ ยาขยายหลอดลม ยาในระบบทางเดินอาหาร ยาลดอาการปวดและไขJ 
Introduction to Pharmacology,cardiovascular drugs, central nervous system drugs 

involved in physical therapy, antimicrobials, bronchodilators, gastrointestinal drugs, analgesics and 
antipyretics 
 
367 219 สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 3(2-4-3) 

Physiology for Physical Therapy Students 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี
พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาเพ่ือความเขJาใจถึงพยาธิสรีรวิทยาของการทํางานของระบบต�างๆในร�างกายมนุษย� 

ไดJแก�ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบของเหลวในร�างกายและไต ระบบย�อยอาหาร 
ระบบพลังงานเมแทบอลิซึมและการควบคุมอุณหภูมิของร�างกาย ระบบเสJนประสาทและกลJามเน้ือ ระบบประสาทสัมผัส
พิเศษและระบบต�อมไรJท�อ 

Fundamental physiologyas the basis for understanding pathophysiology of functions of 
various systems in human body including autonomic nervous system, and systems of blood, heart 
and circulation, respiration, body fluid and kidney, digestion, energy metabolism and temperature 
regulation, nerve and muscle, special senses and endocrine glands 
 
367 229 ประสาทสรีรวิทยา 2(2-0-0) 

Neurophysiology  
เง่ือนไขของรายวิชา: 367 219 
กลไกของระบบประสาทสัมผัสและระบบประสาทยนต�ท่ีใชJในการควบคุมการทํางานของกลJามเน้ือและการ

เคลื่อนไหว ตลอดจนความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีพยาธิสภาพศึกษากลไกของการมีสติ การเรียนรูJ ความจํา แรงจูงใจ 
อารมณ� และการสื่อภาษาท่ีควบคุมโดยสมองระดับสูง การพัฒนาของระบบประสาทสัมผัสและระบบประสาทยนต�ใน
เด็กปกติ รวมถึงการตรวจสอบวิเคราะห�ทางประสาทสรีรวิทยา และความสําคัญของการตรวจสอบน้ันในการเขJาถึงการ
ทํางานของร�างกาย 

Mechanisms of sensory and motor systems as a basis for perception and movement in 
normal and pathological conditions, neurophysiology of consciousness, learning, memory, 
motivation, emotion, language, perceptual and motor development of normal 
children,neurophysiological investigations and their significance 
 
**370 419 จิตเวชศาสตร�สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 1(1-0-1) 

Psychiatry for Physical Therapy Students 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี
จิตวิทยาท่ัวไป มุมมองทางจิตใจสังคม วัฒนธรรมต�อสุขภาพ การเจ็บปuวยและการรักษา สัมพันธภาพ

ระหว�างผูJรักษาและผูJปuวย ทักษะการสื่อสาร อาการวิทยาทางจิตเวชศาสตร� ความผิดปกติทางจิตแบบต�างๆ เรื่องเพศใน
มนุษย� ปfญหาความเครียด และการจัดการกับความเครียด ปfญหาจิตเวชเด็กและผูJสูงอายุ 

General psychology, psychosocial and cultural aspects of health, illness and treatment, 
therapist-patient relationship, communication skills, psychiatric symptomatology, various kinds of 
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mental disorder, human sexuality, stress and stress management, psychiatric problems in children 
and older adults 

 
516 402 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติข้ันแนะนํา 2(2-0-3) 

Introduction to Research Methodology and Biostatistics 
เง่ือนไขของรายวิชา:ไม�มี 
ระเบียบวิธีวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค�และสมมติฐานงานวิจัย แบบงานวิจัย ประชากร 

ตัวอย�าง และการสุ�มตัวอย�าง การวัดและเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขJอมูลแนวคิดการใชJสถิติในการวิเคราะห�ขJอมูลการ
ประมาณค�า การทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห�ความแปรปรวน สหสัมพันธ�และสมการถดถอยการวิเคราะห�ความ
สอดคลJองการวิเคราะห�ขJอมูลแจงนับการคํานวณขนาดตัวอย�าง 

Research methodology, literature review, research objective and hypothesis, research 
design, population, sample and sampling, measurement and tool, data collection, statistical 
concept, parameter estimation, hypothesis testing, analysis of variance, correlation and regression, 
consistency analysis, categorical data analysis, sample size determination 
 
*472 101 พ้ืนฐานชีววิทยาสําหรับกายภาพบําบัด 1(1-0-2) 

Fundamental of Biology for Physical Therapy  
เง่ือนไขรายวิชา: ไม�ม ี
โครงสรJาง การทํางาน และปฏิกิริยาเคมีของเซลล� การส�งสัญญานระหว�างเซลล� การแลกเปลี่ยนสารผ�านเขJา

ออกเซลล� การตายของเซลล� การถ�ายทอดขJอมูลทางพันธุกรรม สารชีวโมเลกุล การหายใจระดับเซลล� การเคลื่อนท่ี การ
แลกเปลี่ยนก�าซ การไหลเวียนเลือด การย�อยอาหารและโภชนาการ การสืบพันธุ� การขับถ�าย ผลของความชราต�อ
ร�างกายมนุษย� 

Cell structure, functions, and metabolism, cell to cell signaling, cellular transportation, 
cell apoptosis, flow of genetic information, biomolecules, cellular respiration, movement, gas 
exchange, blood circulation, digestion and nutrition, reproduction, excretion, effect of aging on 
human body 
 
*472 102 พ้ืนฐานจุลชีววิทยาและภูมิคุJมกันวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด 1(1-0-2) 

Fundamentals of Microbiology and Immunology for Physical Therapy 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม�ม ี

พ้ืนฐานจุลชีววิทยาของแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส การปgองกันโรคติดเช้ือจากจุลชีพในโรงพยาบาล หลักการ
ประยุกต�ความรูJจากจุลชีพในการผลิตยาปฏิชีวนะ พ้ืนฐานระบบภูมิคุJมกันร�างกายมนุษย� การสรJางเสริมภูมิคุJมกันดJวย
วัคซีน การติดเช้ือในผูJปuวยภูมิคุJมกันบกพร�อง  

Basic microbiology of bacteria, fungi, virus, Prevention of infectious diseases by microbes 
in the hospital, The application of knowledge of microbes in the production of antibiotics, basic 
human immunology, Immunization with vaccines, Infections in immunocompromised patients 

 
*472 103 บทนําสู�กายภาพบําบัด 2(1-3-4) 
 Introduction to Physical Therapy 
 เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด บทบาทและความรับผิดชอบของนักกายภาพบําบัดในการ
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ใหJบริการเพ่ือแกJไขปfญหาสาธารณสุขต�างๆ บทบาทหนJาท่ีการทํางานของทีมเวชศาสตร�ฟijนฟูในการดูแลผูJปuวยในระยะ
ยาว เปgาหมายและวัตถุประสงค�ของการฟijนฟูสมรรถภาพ แนวทางการจัดเตรียมความพรJอมของผูJพิการกลับสู�สังคม 
การฟijนฟูสมรรถภาพข้ันมูลฐานในชุมชนกระบวนการและเทคนิควิธีการรักษาทางกายภาพบําบัดพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
หลักการยกและท�าทางท่ีถูกตJอง การปgองกันการบาดเจ็บต�อระบบกระดูกและกลJามเน้ือท่ีจะเกิดจากท�าทางไม�ถูกตJอง 
การปgองกันการติดเช้ือเมื่อตJองปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบําบัด การปฐมพยาบาล การกูJชีพ  
 Basic concept of physical therapy profession, roles and responsibilities of physical 
therapist, roles of rehabilitation team member in long term care, purpose of rehabilitation, guideline 
of preparation disabled people back to community, basic rehabilitation in community, basic 
physical therapy procedures and techniques, principles of lifting and good mechanic posture, 
prevention of musculoskeletal strain related to poor posture, prevention of infection in clinical 
practice, first aid, principles of transfer and resuscitation  
 
*472 104 ร�างกายมนุษย�ข้ันพ้ืนฐานสําหรับกายภาพบําบัด 2(1-2-2) 
 Basic Human Body for Physical Therapy 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 
 พ้ืนฐานร�างกายมนุษย� คิดวิเคราะห�เก่ียวกับการพัฒนาระบบอวัยวะต�างๆในร�างกาย ทฤษฏีและปฏิบัติการ
เก่ียวกับโครงสรJางและหนJาท่ีการทํางานของระบบอวัยวะต�างๆของร�างกายมนุษย� การประยุกต�หลักกายวิภาคศาสตร�
พ้ืนฐาน กายวิภาคศาสตร�พ้ืนผิวเพ่ือการตรวจประเมินพ้ืนฐานทางกายภาพบําบัดท่ีเก่ียวขJองกับระบบต�างๆภายใน
ร�างกายไดJแก� ระบบกลJามเน้ือและกระดูก ระบบปกคลุม ระบบประสาท ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ระบบ
ไหลเวียนนํ้าเหลือง ระบบขับถ�าย 
 Basic of human body, analytical thinking about development of organ systems in human 
body, theoretical principles of structure and function of organ systems, application of basic 
anatomy, surface anatomy for basic physical therapy evaluation including musculoskeletal system, 
integument systems, nervous system, respiratory and circulatory system, lymphatic system, 
excretion system 
 
*472 205 พยาธิวิทยาท่ัวไปสําหรับกายภาพบําบัด 2(2-0-4) 

General Pathology for Physical Therapy 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 
ปฏิกิริยาเบ้ืองตJนของเซลล�และเน้ือเยื่อต�อสิ่งกระตุJนท่ีผิดปกติ การตายของเซลล� สาเหตุและปfจจัยการเกิด

โรค พยาธิกําเนิด พยาธิวิทยา พยาธิสรีรวิทยา การอักเสบ การซ�อมแซมเน้ือเยื่อ โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติทาง
พันธุกรรม ความพิการแต�กําเนิด โรคท่ีเกิดจากสภาพแวดลJอม โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือ เน้ืองอกและมะเร็ง 

Cell and tissue responses to pathological stimuli, cell death, etiology and factors 
contributing to disease, pathogenesis, pathology, pathophysiology, inflammation, tissue repair, 
genetic disorders, congenital malformations, environmental diseases, infectious diseases, tumor and 
cancer 
 
*472 206 สรีรวิทยาของการออกกําลังกายสําหรับกายภาพบําบัด 1(1-0-2) 

Exercise Physiology for Physical Therapy 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 
บทนําสู�สรีรวิทยาการออกกําลังกาย เมแทบอลิซึมและการออกกําลังกาย การตอบสนองทางสรีรวิทยาต�อ
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การออกกําลังกายของระบบต�างๆ ระบบกลJามเน้ือและกระดูก ระบบประสาท ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ระบบ
ต�อมไรJท�อ ระบบภูมิคุJมกันและการควบคุมอุณหภูมิร�างกาย การปรับตัวต�อการฝeกของระบบต�างๆระบบกลJามเน้ือและ
ประสาท ระบบหัวใจร�วมหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบต�อมไรJท�อ ระบบภูมิคุJมกันเมแทบอลิซึมและการควบคุม
อุณหภูมิร�างกาย เทคนิคและวิธีการท่ีใชJในสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย สรีรวิทยาของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
และการกีฬา 

Introduction to exercise physiology, metabolism and physiological responses to exercise 
of musculoskeletal system,  nervous  system, respiratory and circulatory system, endocrine system, 
immunesystem, metabolism and body temperature regulation to acute exercise and 
traininingeffects, techniques and methods applied in exercise physiology, implication of exercise 
physiology in health and sports 
 
*472 207 การรักษาดJวยการออกกําลังกาย 2(1-3-4) 

Therapeutic Exercise 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 
บทนําการรักษาดJวยการออกกําลังกาย ท�าเริ่มตJนในการออกกําลังกาย การออกกําลังกายแบบทําเองการออก

กําลังกายแบบทําใหJ เทคนิคเพ่ือยืดกลJามเน้ือและเพ่ิมความยืดหยุ�นเพ่ือเพ่ิมมุมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายเพ่ือเพ่ิม
ความทนทานของหัวใจและปอด การออกกําลังกายกลJามเน้ือ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การใชJอุปกรณ�ในการออก
กําลังกาย การออกกําลังกายแบบเดี่ยว การออกกําลังเพ่ือการผ�อนคลาย  การออกกําลังกายตามสมัยนิยมเพ่ือ
เสริมสรJางความสมบูรณ�ทางกายและจิตใจตามความเหมาะสมตามเพศ วัย หรืออาชีพ ใบสั่งออกกําลังกาย  กระบวนการ
คิดและตัดสินใจทางคลินิก  

Introduction to therapeutic exercise, starting position, active exercise, passive exercise, 
stretching techniques  and flexibility training to increase range of motion, cardiovascular endurance 
exercise, muscular exercise, physical fitness tests, exercise equipment utilization, individual exercise, 
relaxation exercise, fashionable exercise techniques for promoting physical and mental health for 
specific gender, age and occupation, exercise prescription, clinical reasoning process 
 
*472 211 การรักษาดJวยเครื่องมือทางกายภาพบําบัด 2(1-3-3) 

Therapeutic Physical Agents and Tools 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 

 หลักและวงจรไฟฟgาข้ันพ้ืนฐานของเครื่องมือและอุปกรณ�ท่ีใหJพลังงานกล พลังงานความรJอน แสง เสียง คลื่น
แม�เหล็กไฟฟgา สําหรับการรักษาทางกายภาพบําบัด ผลทางสรีรวิทยาชีวฟUสิกส�ของความรJอนความเย็น และอุปกรณ�ท่ีใหJพลังงาน
ฟUสิกส�ต�างๆทางกายภาพบําบัด ขJอบ�งช้ี ขJอหJาม และขJอควรระวังของการรักษาดJวยเครื่องไฟฟgาความถ่ีสูง ความรJอน แสง และ
เสียงของเครื่องมืออุปกรณ�ทางกายภาพบําบัด เทคนิคการใชJ การประยุกต�ใชJทางคลินิก 

 Principles and basic electronic circuits of tools that producesmechanical energy, thermal 
energy, light, sound, and magnetic waves for physical therapy.Physiological effects, biophysics, 
indications, contraindications, and precautions for treatment with high frequency 
electricaltools,heat, light, and sound in physical therapy,techniques of utilization, clinical 
applications 
 
*472 212 ไฟฟgาบําบัดและการวินิจฉัยดJวยไฟฟgา 2(1-3-3) 

Electrotherapy and Electrodiagnosis 
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เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 
หลักพ้ืนฐาน และวงจรพ้ืนฐานของเครื่องกระตุJนกลJามเน้ือและประสาทสําหรับการบําบัดรักษาและวินิจฉัยดJวย

ไฟฟgา ผลทางสรีรวิทยาชีวฟUสิกส� ผลการรักษา ขJอบ�งช้ี ขJอหJาม ขJอควรระวัง ของการรักษาดJวยไฟฟgา และการตรวจวินิจฉัยทาง
กายภาพบําบัดดJวยเครื่องมือไฟฟgา ชนิดกระแสไฟฟgาท่ีใชJกระตุJน เทคนิคการกระตุJน และการประยุกต�ใชJทางคลินิกของไฟฟgา
บําบัดและการวินิจฉัยดJวยไฟฟgา 

Basic principles and circuits of low frequency electrical stimulator for therapeutic and 
diagnosis, physiological effects, biophysics, indication, contraindication and precaution of 
electrotherapy and diagnosis, types of currents, techniques for stimulation in electrotherapy, clinical 
applications of electrotherapy and electrodiagnosis 
 
*472 213 ธาราบําบัดและกายภาพบําบัดบูรณาการ 2(1-3-4) 

Hydrotherapy and Integrated Physical Therapy 
เง่ือนไขรายวิชา: ไม�มี 
บทนํา ความหมายของธาราบําบัด การรักษาดJวยความรJอนและความเย็น ประกอบดJวย คุณสมบัติผล

สรีรวิทยาและผลการรักษา แนวคิด หลักการการเคลื่อนไหวร�างกายในนํ้า เทคนิคการออกกําลังกายเพ่ือการรักษาใน
สระนํ้า อ�างนํ้าวน หJองอบไอนํ้า ซาวน�า เครื่องมือความรJอนและความเย็นทางกายภาพบําบัด การรักษาแบบทางเลือก
การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการดJวยสปา กายภาพบําบัดความงาม การบริหารจัดการสปา กฎหมายและขJอบังคับท่ี
เก่ียวขJองกับสปา ขJอบ�งช้ี ขJอหJามใชJ ขJอควรระวังและการนําไปใชJ กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก 

Introduction and definition of hydrotherapy,therapeutic heat and cold including 
properties, physiological and therapeutic effects,concepts, techniques and principles of body 
movement for pool therapy, whirlpool, steam bath, sauna, heat and cold devicesof physical 
therapy, alternative therapy, holistic health with spa, asthetic physical therapy, spa management, 
ethics and laws associated with spa, indications, contraindications, precautions and application, 
clinical reasoning process 
 
*472 221 กายภาพบําบัดในระบบหายใจในผูJใหญ� 1 2(1-2-3) 
 Respiratory Physical Therapy in Adults  I 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 

กายวิภาคศาสตร�และสรีรวิทยาประยุกต�ของระบบหายใจ การซักประวัติ สรุปขJอมูลจากแฟgมประวัติผูJปuวย
และแปลผลการตรวจหJองปฏิบัติการทางการแพทย� การตรวจประเมินและการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การระบาย
เสมหะจากทางเดินหายใจ การเพ่ิมปริมาตรปอด การบําบัดดJวยการควบคุมแบบแผนการหายใจ การขยับผนังทรวงอก 
อุปกรณ�ทางการแพทย�และกายภาพบําบัดท่ีเก่ียวกับบําบัดรักษาระบบหายใจ การทดสอบสมรรถภาพปอด การทดสอบ
การทํางานของระบบหายใจขณะออกกําลังกาย  

Anatomy and applied physiology of respiratory system, history taking, summarizing and 
interpreting of medical laboratory investigation and treatment from patients’ medical record, 
physical therapy evaluation and diagnosis, airway clearance therapy, lung expansion therapy, 
breathing control therapy, chest mobilization, medical and physical therapy devices related to 
respiratory care, pulmonary function test, respiratory exercise test 
 
*472 231 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 1 2(1-3-4) 

Neurological Physical Therapy I 
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เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 
บทนําสู�กายภาพบําบัดในภาวะทางประสาทวิทยา การฟijนตัวของสมองและไขสันหลัง การเขJาหาผูJปuวยทาง

กายภาพบําบัดในผูJปuวยระบบประสาท การตรวจประเมินทางระบบประสาทหลักการและเทคนิคการจัดท�าทาง การยก
และเคลื่อนยJายผูJปuวย การใชJรถเข็นน่ังเครื่องช�วยเดินและกายอุปกรณ� การตรวจประเมินและการวินิจฉัยการเดินและ
การเคลื่อนไหว การตรวจประเมินและการวินิจฉัยทางการแพทย�และกายภาพบําบัด สาเหตุ ปfจจัยเสี่ยง พยาธิสรีรวิทยา 
อาการและอาการแสดง การบันทึกผล การแปลผล กระบวนการคิดและการตัดสินใจทางคลินิก การกําหนดเปgาหมาย
และการวางแผนการรักษา การส�งเสริมสุขภาพการปgองกันโรคการฟijนฟูความสามารถเบ้ืองตJนสําหรับผูJปuวยโรคหลอด
เลือดสมองและผูJปuวยบาดเจ็บไขสันหลังการสอนผูJปuวยและผูJดูแลผูJปuวย การแนะนําไปปฏิบัติตัวท่ีบJาน จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

Introduction to neurological physical therapy, recovery of brain and spinal cord, physical 
therapy approaches for neurological patients, neurological assessments, principles and techniques 
for positioning, lifting and transferring patients, the use of wheelchair, ambulatory devices and 
orthoses, assessments and diagnosis for walking and movement disorders, medical and physical 
therapy evaluation and diagnosis, etiology, risk factors,  pathophysiology, signs and symptoms, 
medical record, interpretation, clinical reasoning process, goal settingand treatment plans, health 
promotion, prevention, basic rehabilitation procedures for patients with stroke and spinal cord 
injury, education for patients and caregivers, home program, professional ethics 
 
*472 241 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือในกลุ�มความผิดปกติของรยางค�บน  5(2-3-6) 

Integrated Musculoskeletal physical therapy in upper limb disorders 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 
บูรณาการหลักการและชีวกลศาสตร�พ้ืนฐานและชีวกลศาสตร�ประยุกต� การวิเคราะห�การเคลื่อนไหวของ

กลJามเน้ือและขJอต�อในส�วนรยางค�บน  การตรวจประเมินข้ันพ้ืนฐาน หลักการและวิธีการสัมภาษณ�ประวัติอย�างมี
หลักการและเหตุผล การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด การวินิจฉัยทางการแพทย�และกายภาพบําบัด  การวางแผน 
และวิธีการรักษาทางการแพทย�และกายภาพบําบัด การบําบัดดJวยการจัด ดัด และดึงขJอในรยางค�บน การขยับเคลื่อน
ระบบประสาทรยางค�บน การนวดเพ่ือการรักษาและการนวดไทยในรยางค�บน เสJนประสาทบาดเจ็บ กระดูกหัก ขJอ
เคลื่อน ขJอเคลื่อนหลุด การผ�าตัดใส�ขJอเทียม อวัยวะเทียมและกายอุปกรณ�ชนิดต�างๆของรยางค�บน การบาดเจ็บจาก
การเล�นกีฬา การพันผJายืดและเทปเหนียว  การส�งเสริมสุขภาพ การปgองกัน การรักษาและการฟijนฟูในผูJปuวยท่ีมีความ
ผิดปกติของรยางค�บน กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การสอนผูJปuวยและผูJดูแลผูJปuวย การแนะนําไปปฏิบัติตัว
ท่ีบJาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Integrated principles and applications of basic biomechanics applied mechanicsand 
movement analysis of muscle and joints in upper limbs, basic physical examinations, principles and 
procedures of history interview using rationale thinking, physical therapy evaluation, medical and 
physical therapy diagnosis, medical and physical therapy planning and treatment, manipulative 
therapy of upper limbs, nerve mobilization of upper limbs, massage and Thai massage in upper 
limbs, peripheral nerve injury, bone fracture, subluxation, dislocation, joint replacement, joint 
arthopasthy, prosthesis, orthosis and assistive devices of upper limbs, sport injury, bandage and 
adhesive tape, health promotion, prevention, treatment and rehabilitation in patients with upper 
limb disorders,  clinical reasoning process, education for patients and caregivers, home program, 
professional ethics 
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*472 281 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด 1 1(0-3-2) 

Clinical Reasoning Process for Physical Therapy I 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 
ความหมายและความสําคัญของกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก ปfจจัยท่ีเก่ียวขJองต�อกระบวนการ

คิดและตัดสินใจทางคลินิก การจัดระเบียบความรูJท่ีเอ้ือต�อกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจทางคลินิกดJวยการใชJบัญชีสากลเพ่ือการจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ การประยุกต�ใชJ
กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกเบ้ืองตJนในผูJรับบริการทางกายภาพบําบัดประเภทต�าง ๆ ไดJแก� ผูJปuวยทางระบบ
ประสาท ระบบกระดูกและกลJามเน้ือ ระบบการหายใจและไหลเวียนโลหิต 

Definition and significance of clinical reasoning process, factors related to clinical 
reasoning process, knowledge organization to facilitate clinical reasoning process, clinical reasoning 
process by using the International Classification of Functioning, Disability and Health, basic 
application of clinical reasoning process to various kinds of physical therapy consumers including 
patients with neurological, musculoskeletal, respiratory and circulatory problems 
 
*472 271 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 1   1( 0-3 -
0) 
 Clinical Practicum in Physical Therapy I 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 

การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัดกับผูJปuวยภายใตJการดูแลควบคุมของอาจารย�กายภาพบําบัด สายวิชา
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแก�น การซักประวัติ การตรวจประเมินผูJปuวยเบ้ืองตJน การรักษาทางกายภาพบําบัดข้ัน
พ้ืนฐาน การตรวจกําลังกลJามเน้ือ ความตึงตัวของกลJามเน้ือ มุมการเคลื่อนไหว พัฒนาการการเคลื่อนไหวในเด็ก การจัด
ท�าทาง การฝeกหายใจการใหJโปรแกรมการรักษาดJวยการออกกําลังกายข้ันพ้ืนฐาน การตรวจประเมินและใหJการรักษา
เบ้ืองตJนสําหรับการบาดเจ็บทางกีฬา 

Clinical practicum in physical therapy under supervision of clinical instructors at the 
School of Physical Therapy, KhonKaen University, subjective examination, basic objective 
examinations, basic physical therapy treatments, Assessments of muscle power, muscle tone, range 
of motion, child development, positioning, ambulation, breathing exercise, basic therapeutic 
exercise, basic evaluation and treatment for sports injury 
 
*472 308 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับกายภาพบําบัด 3(3-0-6) 
 Techical English for Physical Therapy 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 

ทักษะการฟfง อ�าน พูด และเขียนเพ่ือสรปุใจความสําคัญ ศัพท�เทคนิคท่ีเก่ียวขJองทางการแพทย�และ
กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกลJามเน้ือ ระบบประสาท ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต การบาดเจ็บทางกีฬา 
คําศัพท�ทางกายภาพบําบัดท่ีเหมาะสมในประชากรวัยต�างๆ เน้ือหาวิชาการจากตําราภาษาอังกฤษ และวารสาร
กายภาพบําบัดภาษาอังกฤษ ฝeกการนําเสนอเน้ือหาทางวิชาการเปKนภาษาอังกฤษอย�างสั้นๆ 

Listening, reading, speaking and writing skills for summarizing main ideas, technical terms 
related to medical and physical therapy in musculoskeletal, neurological, respiratory and circulatory 
systems, sports injury, appropriate physical therapy vocabulary for individuals with different age 
range, academic context from English textbooks and physical therapy journal, practice an academic 
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presentation briefly in English 
 
*472 322 กายภาพบําบัดในระบบหายใจในผูJใหญ� 2 2(1-2-3) 

Respiratory Physical Therapy in Adults II 
เง่ือนไขรายวิชา: 472 221# 
ปอดและหลอดเลือดปอด โรคระบบหายใจ โรคปอด  โรคหลอดเลือดปอด  กายภาพบําบัดในผูJปuวยผูJใหญ�

ในภาวะทางอายุรกรรม ภาวะทางศัลยกรรม และการบาดเจ็บ การช�วยฟijนคืนชีพ การฟijนฟูสมรรถภาพปอด ยา การ
เขียนบันทึกทางกายภาพบําบัดในแบบฟอร�มประวัติผูJปuวยกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การสอนผูJปuวยและ
ผูJดูแลผูJปuวย การใหJคําแนะนําไปปฏิบัติท่ีบJาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Pulmonary and pulmonary circulation, respiratory diseases, pulmonary diseases, diseases 
of pulmonary circulation, chest physical therapy for adult patients with medical condition, surgery 
condition and injury, resuscitation, pulmonary rehabilitation, drugs, writing physical therapy report of 
patient chart, physical therapy home program, clinical reasoning process, education for paptients 
and caregiver, home program, professional ecthics 

 
*472 323 กายภาพบําบัดระบบไหลเวียนโลหิตในผูJใหญ�  2(1-2-3) 

Circulatory Physical Therapy in Adults 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 
กายวิภาคศาสตร�และสรรีวิทยาประยุกต�ของระบบไหลเวียนโลหิตในผูJใหญ� คลื่นไฟฟgาหัวใจ การแปลผล

การตรวจทางหJองปฏิบัติการ  ยา โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดส�วนปลาย โรคเลือด กายภาพบําบัด
ศัลยศาสตร�หัวใจและทรวงอก การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การฟijนฟูสมรรถภาพหัวใจ 
กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การสอนผูJปuวยและผูJดูแลผูJปuวย การใหJคําแนะนําไปปฏิบัติท่ีบJาน จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

Anatomy and applied physiology of circulatory system, electrocardiogram, interpreting of 
medical laboratory tests, drugs, cardiac diseases, hypertensive disease, peripheral vascular diseases, 
hematological diseases, chest physical therapy in cardiac and chest surgery, physical therapy 
evaluation and diagnosis, cardiac rehabilitation, clinical reasoning process, education for paptients 
and caregiver, home program, professional ecthics 
 
*472 332 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 2 3(1-6-5) 
 Neurological Physical Therapy II 
 เง่ือนไขของรายวิชา: 472 231 # 

ทบทวนการตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดในผูJปuวยทางระบบประสาทดJวยบัญชีสากลเพ่ือการจําแนก
การทํางาน ความพิการ และสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพท่ีสมองทางรังสีวิทยา การควบคุมและการเรียนรูJการ
เคลื่อนไหว การเร�งเรJาและยับยั้งการทํางานของกลJามเน้ือ การเรียนรูJใหม�ในการเคลื่อนไหว หลักการและวิธีการรักษา
เฉพาะทางกายภาพบําบัดสําหรับผูJปuวยท่ีมีพยาธิสภาพท่ีสมองและไขสันหลัง สาเหตุ ปfจจัยเสี่ยง พยาธิสรีรวิทยา อาการ
และอาการแสดง การวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย� การส�งเสริมสุขภาพและการปgองกันโรค การตรวจประเมิน
ทางกายภาพบําบัด การบันทึก การวิเคราะห� การแปลผลการตรวจประเมิน กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกการ
วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การสรุปและจัดลําดับความสําคัญของปfญหา การกําหนดเปgาหมายการรักษา การวางแผน
การรักษาและปgองกันการเกิดภาวะแทรกซJอนต�าง ๆ วิธีการรักษาทางกายภาพบําบัด และการใหJโปรแกรมการฟijนฟู
สภาพท่ีบJานในผูJปuวยทางระบบประสาทประเภทต�างๆ การสอนผูJปuวยและผูJดูแลผูJปuวย การใหJคําแนะนําไปปฏิบัติท่ีบJาน
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จรรยาบรรณวิชาชีพ 
Review of neurological physical therapy assessment with the use of the International 

Classification of Functioning, Disability and Health, radiological assessment in brain lesion, motor 
control and learning, facilitation and inhibition for muscle functions, motor relearning, principles and 
techniques of physical therapy treatment, etiology, risk factors, pathophysiology, signs and 
symptoms, medical diagnosis and treatment, health promotion and disease prevention, physical 
therapy assessment, record, analyses and interpretation of the findings, clinical reasoning process, 
physical therapy diagnosis, problem summary and prioritization, goal setting, plan of treatment and 
prevention of complications, and physical therapy treatment as well as home-based rehabilitation 
programs for patients with various neurological conditions, education for paptients and caregiver, 
home program, professional ecthics 
 
*472 333 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 3 2(1-2-4) 

Neurological Physical Therapy III  
เง่ือนไขของรายวิชา: 472 332# 
กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกในโรคพาร�กินสัน สมองและเยื่อหุJมสมองอักเสบ เน้ืองอกและมะเร็ง

ของสมอง ฝGในสมองและไขสันหลงั ผูJปuวยท่ีมีพยาธิสภาพท่ีสมองนJอย และผูJปuวยท่ีมภีาวะเลือดไปเลี้ยงสมองส�วนหลังไม�
เพียงพอ รวมท้ังผูJปuวยทางระบบประสาทประเภทอ่ืน ๆสาเหตุ ปfจจัยเสี่ยง พยาธิสรรีวิทยา อาการและอาการแสดง การ
ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การบันทึก การวิเคราะห� การวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย� การ
วางแผนการรักษา การส�งเสริม การปgองกันและฟijนฟูสุขภาพ การปgอนกลับทางชีวภาพ อรรถบําบัดและกิจกรรมบําบัด
ในผูJปuวยทางระบบประสาท การฝeกการขับถ�ายและการปfสสาวะในผูJปuวยท่ีมีพยาธิสภาพท่ีไขสันหลัง และการฟijนฟูผ�าน
ระบบเวสติบูลาร�การสอนผูJปuวยและผูJดูแลผูJปuวย การใหJคําแนะนําไปปฏิบัติท่ีบJานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Clinical reasoning process in Parkinson disease, brain and meningitis, brain tumor and 
brain cancer, brain abscess and spinal cord abscess, cerebellum and vertebrobasilar insufficiency, 
and other neurological disorders, etiology, risk factor, pathophysiology, sign and symptom, physical 
therapy evaluation and diagnosis, record, analysis, medical diagnosis and treatment,  plan of 
treatment, health promotion, prevention and rehabilitation, biofeedback, speech therapy, 
occupational therapy in patient of neurological condition, bowel and bladder training in spinal cord 
patient, vestibular rehabilitation, education for paptients and caregiver, home program, professional 
ecthics 
 
*472 342 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือในกลุ�มความผิดปกติของรยางค�ล�าง  4(2-4-6) 
 Integrated Musculoskeletal Physical Therapy in Lower Limb Disorders 
 เง่ือนไขของรายวิชา: 472 241# 

บูรณาการหลักการชีวกลศาสตร�พ้ืนฐานและชีวกลศาสตร�ประยุกต� การวิเคราะห�การเคลื่อนไหวของ
กลJามเน้ือและขJอต�อในรยางค�ล�างโรคและกลุ�มอาการทางระบบกลJามเน้ือและกระดูกของรยางค�ล�าง การบาดเจ็บจาก
การเล�นกีฬา หลักการและวิธีการสัมภาษณ�ประวัติอย�างมีหลักการและเหตุผล การตรวจประเมินข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง 
การวินิจฉัยทางการแพทย�และกายภาพบําบัด  การวางแผน วิธีการรักษาทางการแพทย�และกายภาพบําบัด การบําบัด
ดJวยการจัด ดัด และดึงขJอในรยางค�ล�าง การขยับเคลื่อนระบบประสาทรยางค�ล�างและลําตัว การนวดเพ่ือการรักษาและ
การนวดไทยในรยางค�ล�าง การส�งเสริมสุขภาพ การปgองกัน การรักษาและการฟijนฟูสมรรถภาพในผูJปuวยท่ีมีความ
ผิดปกติของรยางค�ล�าง กายอุปกรณ�เสริมและอวัยวะเทียมสําหรับรยางค�ล�าง การเดินโดยใชJอุปกรณ�เสริมและอวัยวะ
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เทียม เทคนิคการเคลื่อนยJายและการฝeกเดินในผูJปuวยรยางค�ล�างหัก การประเมินผลหลังการรักษา การสิ้นสุดการรักษา 
และการบันทึก การใชJหลักฐานเชิงประจักษ�   กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การสอนผูJปuวยและผูJดูแลผูJปuวย 
การใหJคําแนะนําไปปฏิบัติท่ีบJาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Integrated principles of basic and applied biomechanic, movement analysis of muscle 
and joints in lower limb, musculoskeletal diseases and disorders in lower limbs, sport injury, 
principles and procedures of history taking using rationale thinking, basic and advance physical 
examination, Musculoskeletals and physical therapy diagnosis, planning and treatment, manipulative 
therapy of lower limbs, nerve mobilization of lower limb and trunk, massage and Thai massage in 
lower limbs. Health promotion, prevention, treatment and rehabilitation in patients with lower limb 
disorders, prosthesis, orthosis and assistive devices of lower limb, ambulation in patient with 
prosthesis and orthosis, transfer techniques and ambulation in patients with lower limb fracture, 
principles of re-assessment, discharge and recording, evidence-based to practice, clinical reasoning 
process, education for paptients and caregiver, home program, professional ecthics 
 
*472 343 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือในความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 1 3(2-3-4) 
 Integrated Musculoskeletal Physical Therapy in Spinal Disprder I 
 เง่ือนไขของรายวิชา: 472 241# 

ชีวกลศาสตร�และการวิเคราะห�การเคลื่อนไหวของขJอต�อขากรรไกรและกระดูกสันหลังบริเวณคอ การตรวจ
ประเมินร�างกายและการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัดของขJอต�อขากรรไกรและกระดูกสันหลังบริเวณคอ การจัดและการ
ดัดดึงขJอ การนวดในเด็ก การนวดและการนวดแผนไทย การนวดและการตรวจกําลังกลJามเน้ือใบหนJา การดึงกระดูกสัน
หลังบริเวณคอ ออร�โธปUดิกส�และกายภาพบําบัดความผิดปกติของขJอต�อขากรรไกรและกระดูกสันหลังบริเวณคอ รังสี
วินิจฉัยของระบบกลJามน้ือและกระดูก กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกของขJอต�อขากรรไกรและกระดูกสันหลัง
บริเวณคอการสอนผูJปuวยและผูJดูแลผูJปuวย การใหJคําแนะนําไปปฏิบัติท่ีบJาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Biomechanics and human movement analysis of temporomandibular joint and cervical 
spine, physical therapy assessment and diagnosis of temporomandibular joint and cervical spine, 
mobilisation and manipulation, baby massage, massage and Traditional Thai massage, facial massage 
and muscle power assessment of facial muscles, cervical traction, Musculoskeletals and physical 
therapy in temporomandibular and cervical spine disorders, radiodiagnosis of musculoskeletal 
system, clinical reasoning process, education for paptients and caregiver, home program, 
professional ecthics 
 
*472 344 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือในความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 2   4(2-4-2) 

Integrated Musculoskeletal Physical Therapy in Spinal Disprder II 
เง่ือนไขของรายวิชา: 472 343# 
ชีวกลศาสตร� การวิเคราะห�การเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังบริเวณอก เอวและกระเบนเหน็บ การตรวจ

ประเมินและการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัดของกระดูกสันหลังบริเวณอก เอวและกระเบนเหน็บ การขยับดัดดึงขJอต�อ 
การดึงกระดูกสันหลังบริเวณเอว การออกกําลังกายเพ่ือกายรักษาในผูJปuวยปวดหลังและปวดเอวส�วนล�าง การตรวจ
ความตึงของเสJนประสาทท่ีสัมพันธ�กับรยางค�ล�าง การรักษาทางกายภาพบําบัดในความผิดปกติของกระดูกสันหลัง
บริเวณอก เอวและกระเบนเหน็บ การเคลื่อนยJายและกายอุปกรณ�เสริมสําหรับลําตัวในภาวะท่ีมีการผ�าตัดกระดูกสัน
หลัง กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกการสอนผูJปuวยและผูJดูแลผูJปuวย การใหJคําแนะนําไปปฏิบัติท่ีบJาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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Biomechanics, movement analysis of thoracic, lumbar, and sacral spine, physical therapy 
evaluation and diagnosis of thoracic, lumbar, and sacral spine, joint mobilization and manipulation, 
lumbar traction, therapeutic exercise in patient with back pain, lower limb tension tests, physical 
therapy treatments in thoracic, lumbar, and sacral spine disorders, ambulation with body orthotics 
and prosthetics in spinal surgery conditions, clinical reasoning process, education for paptients and 
caregiver, home program, professional ecthics 
 
*472 351 กายภาพบําบัดเด็ก 3(2-3-5)      

Pediatric Physical Therapy 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 
พัฒนาการปกติในวัยเด็ก ภาวะสมองพิการ กายภาพบําบัดในภาวะสมองพิการ  โรคทางระบบประสาท

ส�วนกลาง ส�วนปลายความผิดปกติแต�กําเนิดของระบบกระดูก ขJอและกลJามเน้ือ และโรคอ่ืนๆ การสรุปประวัติเจ็บปuวย
และการรักษาทางการแพทย� การตรวจประเมิน การวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด เทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบัดใน
เด็ก กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก กิจกรรมบําบัดในผูJปuวยเด็กท่ีมีปfญหาระบบประสาทกายภาพบําบัดในศูนย�
หรือโรงเรียนเฉพาะทาง การสอนผูJปuวยและผูJดูแลผูJปuวย การใหJคําแนะนําไปปฏิบัติท่ีบJาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Normal child development, cerebral palsy, physical therapy in cerebral palsy, diseases of 
central and peripheral nervous system, congenital abnormality and other disease, summarizing 
illness history and medical treatments, physical therapy evaluation and diagnosis, physical therapy 
techniques and clinical reasoning process, occupational and speech therapy for children with 
neurological deficits, physical therapy in special center and special education school, education for 
paptients and caregiver, home program, professional ecthics 
 
*472 352 กายภาพบําบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตในเด็ก 2(1-2-3) 
 Respiratory and Circulatory Physical Therapy in Pediatrics 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 

กายวิภาค สรีรวิทยาและพัฒนาการของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดในทารกแรกและเด็ก การสรุป
ประวัติเจ็บปuวยและการรักษาทางการแพทย� การตรวจประเมิน การวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด เทคนิคการรักษาทาง
กายภาพบําบัดในระบบหายใจและไหลเวียนเลือดในทารกและเด็ก กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกในผูJปuวย
ทารกและเด็ก การฟijนฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดในทารกและเด็ก หน�วยทารกแรกเกิดและเด็กระยะวิกฤต เครื่องช�วย
หายใจท่ีใชJในผูJปuวยทารกแรกเกิดและเด็ก การสอนผูJปuวยและผูJดแูลผูJปuวย การใหJคําแนะนําไปปฏิบัติท่ีบJานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

Anatomy, physiology and development of the respiratory and circulatory systems in 
infants and pediatrics, summarizing illness history and medical treatments, physical therapy 
evaluation and diagnosis, respiratory and circulatory physical therapy techniques in infants and 
pediatrics, clinical reasoning process cardiopulmonary rehabilitation, neonatal and pediatric 
intensive care units, mechanical ventilators for infants and pediatrics, education for paptients and 
caregiver, home program, professional ecthics 
 
*472 361 กายภาพบําบัดในผูJสูงอายุ 2(1-2-4) 

Physical Therapy in Geriatrics 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 
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ความสําคัญของการฟijนฟูสภาพในประชากรผูJสูงวัย การสูงวัยท่ีประสบความสําเร็จ และสุขภาวะ การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา พยาธิสภาพท่ีอาจเกิดและการปรับตัวในผูJสูงอายุ บทบาทกายภาพบําบัดในผูJสูงอายุ การ
ตรวจประเมินในผูJสูงอายุ ยาในผูJสูงอายุ อาหาร กายอุปกรณ�เสริม กายอุปกรณ�เทียมและเครื่องช�วยการเคลื่อนไหว 
ระบบขับถ�ายและปfสสาวะ การสอนผูJสูงอายุและผูJดูแลผุJสูงอายุ กายภาพบําบัดผูJสูงอายุท่ีบJานและในชุมชน 

Importance of rehabilitation in elderly population, success aging, well-being, physiological 
changes, possible pathology and adaptation in elderly, roles of physical therapy in elderly, 
assessment in elderly, drugs, nutrition, prosthesis, orthotics and assistive devices, bowel and bladder 
systems, education for elderly and care givers, home based and community-based physical therapy 
for elderly 
 
*472 372 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 3(0-15-8) 
 Clinical Practicum in Physical Therapy II 
 เง่ือนไขของรายวิชา: 472 271# 

การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัดกับผูJปuวยภายใตJการดูแลควบคุมของอาจารย�กายภาพบําบัดสายวิชา
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแก�น การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การคJนหาปfญหา การวางแผนเบ้ืองตJน การใหJ
การรักษาเบ้ืองตJน การบันทึกรายงานท่ีเหมาะสมของผูJปuวยในภาวะต�างๆ ไดJแก� ระบบประสาท ระบบกระดูกและ
กลJามเน้ือ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต เด็ก ผูJสูงอายุ และการบาดเจ็บทางการกีฬา กระบวนการคิดและตัดสินใจ
ทางคลินิก การใชJหลักฐานเชิงประจักษ� จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Clinical practicum in physical therapy under supervision of clinical instructors at the 
School of Physical Therapy, KhonKaen University, assessment, diagnosis, problem identification, 
basic planning, basic treatment and recording of clinical findings of patients in various conditions 
such as neurological, musculoskeletal, respiratory and circulatory, pediatrics, geriatrics, sports injury, 
clinical reasoning process, evidence-based physical therapy,professional ethics  
 
*472 373 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 3(0-18-6) 
 Clinical Practicum in Physical Therapy  III 
 เง่ือนไขของรายวิชา: 472 372# 

การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัดกับผูJปuวยภายใตJการดูแลควบคุมของอาจารย�ทางคลินิกในโรงพยาบาล
ท่ัวไปหรือโรงพยาบาลศูนย�การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การคJนหาปfญหา การวางแผนและการใหJการรักษา การฟijนฟู 
การบันทึกรายงาน การติดตามผลความกJาวหนJาของผูJปuวย ระบบประกันคุณภาพ การบรหิารงานกายภาพบําบัด การ
ปgองกันและส�งเสริมสุขภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Clinical practicum in physical therapy under supervision of clinical Instructors at provincial 
hospitals, assessment, diagnosis, problem identification, treatment planning and implementation, 
rehabilitation, clinical recording, following up plan for patients,quality assurance, administration of 
physical therapy departments, prevention and health promotion, professional ethics  
 
*472 382 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด 2 1(0-3-2) 

Clinical Reasoning Process for Physical Therapy II 
เง่ือนไขของรายวิชา: 472 281# 
ทบทวนกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกดJวยการใชJบัญชีสากลเพ่ือการจําแนกการทํางาน ความ

พิการ และสุขภาพ การออกแบบการรักษาอย�างมีกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกดJวยการใชJแบบจําลองการ



 

 -37- 

มคอ. 2 

รักษา การประยุกต�ใชJกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกในผูJรับบริการทางกายภาพบําบัดประเภทต�าง ๆ ท่ีมี
ปfญหาซับซJอน ไดJแก� ผูJปuวยทางระบบประสาท ระบบกระดูกและกลJามเน้ือ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต  

Review of clinical reasoning process with the use of the International Classification of 
Functioning, Disability and Health, treatment design with clinical reasoning process by using the 
intervention model, application of clinical reasoning process to various types of physical therapy 
patients with complicated problems of neurological, musculoskeletal, respiratory and circulatory 
systems 
 
*472 424 กายภาพบําบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตในผูJใหญ�ระยะวิกฤต 1(1-0-3) 
 Respiratory and Circulatory Physical Therapy for Critical Care in Adults 
 เง่ือนไขของรายวิชา: 472 221# 472 322# 427 323# 

   หลักการดูแลรักษาผูJปuวยระยะวิกฤต  ภาวะช็อก อุปกรณ�ท่ีใชJในหอผูJปuวยระยะวิกฤต  การตรวจประเมิน
ความรุนแรงของอาการเจ็บปuวยทางการแพทย� การตรวจร�างกายและวินิฉัยทางกายภาพบําบัด การติดตามและแปลผล
การทํางานของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด การรักษาทางการแพทย�และกายภาพบําบัด ขJอบ�งช้ี การตอบสนองทาง
สรีรวิทยาของการฝeกออกกําลังกายและการเคลื่อนยJายตัว ขJอระวัง ขJอบ�งช้ีท่ีตJองหยุดการรักษาทางกายภาพบําบัด  
การช�วยเหลือฉุกเฉิน กระบวนการคิดและตดัสินใจทางคลินิก การสอนผูJปuวยและผูJดูแลผูJปuวย การใหJคําแนะนําไปปฏิบัติ
ท่ีบJานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
             Principle  of patients care in critical care units, shock, equipments used in  critical care 
units,  evaluation the severity of medical illness, physical therapy evaluation and diagnosis, 
monitoring and interpretation of respiratory and circulatory functions, medical and physical therapy 
treatments, indication  and physiological responses to exercise and ambulation, precaution, 
indication to terminate physical therapy intervention, emergency management, clinical reasoning 
process, education for paptients and caregiver, home program, professional ecthics 
 
*472 462 กายภาพบําบัดชุมชน 2(1-3-4) 

Community Physical Therapy  
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี
กระบวนทัศน�สุขภาพ ระบบสุขภาพไทย การประกันสุขภาพแห�งชาติ ระบาดวิทยาเบ้ืองตJนเศรษฐศาสตร�

สุขภาพเบ้ืองตJนสุขภาวะและปfญหาสุขภาพของคนไทยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดJานสภาพแวดลJอมต�อสุขภาพ 
โครงสรJางชุมชน กลวิธีการสรJางเสริมสุขภาพในชุมชน หลักการสรJางสัมพันธภาพและการสื่อสารการจัดกระบวนการ
กลุ�ม ภาวะผูJนําและวิทยากรอเนกประสงค� การฟijนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน การวิเคราะห�ปfญหาและความ
ตJองการทางกายภาพบําบัดของชุมชน การใหJสุขศึกษา การผลิตสื่อและการเผยแพร�ความรูJ การบริหารจัดการและ
ประเมินโครงการเผยแพร�ความรูJสู�ประชาชน การดําเนินโครงการสุขศึกษาเปKนกลุ�มภายใตJการแนะนําของอาจารย�ท่ี
ปรึกษา 

Health paradigm, Thai health system, national health insurance, basic epidemiology and 
health economy, health condition and problem of Thais, impacts of environmental changes on 
health, community structure, strategy for health promotion in community, principles of building 
community relationship and communication, group processing, leadership and multipurpose expert, 
community-based rehabilitation, assessment of community problems and need related to physical 
therapy, health education, production of various types of education media, health education 
project management and evaluation,processing a small group health education project supervised 
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by advisors 
 
*472 463 กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ 2(1-2-3) 
 Physical Therapy in Special Conditions 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�มี 

หลักการและปฏิบัติการทางกายภาพบําบัดเพ่ือปgองกัน รักษา ฟijนฟู และ/หรือปรับปรุงแกJไขความผดิปกตท่ีิ
เกิดจากโรคหรือภาวะต�างๆ ไดJแก� เมแทบอลิกซินโดรม เบาหวาน สุขภาพสตรี แผลไฟไหมJ นํ้ารJอนลวก ไตวายเรื้อรัง 
เอดส� มะเร็งโรคเรื้อน โรคหรือกลุ�มอาการท่ีเกิดจากท�าทางท่ีผิดปกติในการทํางานของอาชีพต�างๆหรือท�าทางต�างๆท้ัง
ทางกายและทางจิตใจ  รวมถึงหลักการทางการยศาสตร�และการตรวจวิเคราะห�การเคลื่อนไหวต�างๆของร�างกายมนุษย�
กายภาพบําบัดในผูJปuวยระยะสุดทJาย 

Principles and practice of physical therapy to prevent, treat, rehabilitate and/or improve 
abnormalities caused by diseases, disorders or symptoms including metabolic syndrome, diabetes 
mellitus, women’s health physical therapy, burn and corrosions of external body surface, chronic 
renal failure, HIV/AIDS, cancer, leprosy, physical and mental strain related to work,  ergonomics and 
human movement analysis, hospice physical therapy 
 
*472 464 จรรยาบรรณและการบริหารงานกายภาพบําบัด 3(3-0-6) 

Physical Therapy Ethics and Administration 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักกายภาพบําบัด การ

บริการดJวยหัวใจความเปKนมนุษย� หลักการทํางานร�วมกับผูJอ่ืน ทฤษฎีและหลักการของการบริหารงานเบ้ืองตJนการ
บริหารงานภาคราชการ การบริหารงานภาคเอกชน ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม� พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวขJอง
กับการบริการกายภาพบําบัดการประกันคุณภาพกายภาพบําบัดกับองค�กรปกครองส�วนทJองถ่ินการจัดตั้งสถานบริการ
กายภาพบําบัดในภาคราชการและเอกชนการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการบริการกายภาพบําบัด  

Virtues and professional ethics in physical therapy, desired characteristics of a physical 
therapist, humanized care, principles of co-working, theories and fundamental administration in 
both governmental and private settings, modern management theories. Acts and law and regulation 
associated with physical therapy practice, quality assurance, physical therapy and local 
administration establishing  physical therapy service in governmental andprivate settings, 
accreditation 
 
*472 474 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 4 2(0-10-5) 

Clinical Practicum in Physical Therapy IV 
เง่ือนไขของรายวิชา: 472 373# 
การฝeกงานคลิ นิกทางกายภาพบําบัดกับผูJปuวยภายใตJการแนะนําของอาจารย�กายภาพบําบัด

มหาวิทยาลัยขอนแก�น การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การคJนหาปfญหา การตั้งเปgาหมาย การวางแผน และการรักษา
ผูJปuวยทางกายภาพบําบัดท่ีตJองอาศัยความรูJรวบยอด และการรักษาแบบผสมผสานในผูJปuวยท่ีมีปfญหาซับซJอนทาง
กายภาพบําบัด ผูJสูงอายุ การบาดเจ็บทางการกีฬา กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การใชJหลักฐานเชิงประจักษ� 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Clinical practicum in physical therapy under supervision of clinical instructors at the 
School of Physical Therapy, KhonKaen University, examination, diagnosis, problem identification, 



 

 -39- 

มคอ. 2 

goal setting, planning and holistic treatment for patients with complicated physical therapy 
problems, geriatrics and sports injury, clinical reasoning process, evidence-based physical therapy, 
professional ethics  
 
*472 475 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 3(0-18-6) 

Clinical Practicum in Physical Therapy V 
เง่ือนไขของรายวิชา: 472 474# 
การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัดกับผูJปuวยภายใตJการแนะนําของอาจารย�ทางคลินิกในโรงพยาบาล

ชุมชนในจังหวัดต�างๆ การซักประวัติ การตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการรักษาผูJปuวยทางกายภาพบําบัดท่ีตJองอาศัย
ความรูJรวบยอดหรือการรักษาแบบผสมผสานและการจัดการ จรรยาบรรณวิชาชีพ การฟijนฟูสมรรถภาพในชุมชน การ
ปgองกัน การส�งเสริมสุขภาพประชาชน การบริหารงานของแผนกกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลน้ันๆ 

Clinical practicum in physical therapy under supervision of senior physical therapists at 
the departments of physical therapy in hospitals in different community's area, comprehensive 
examination, diagnosis and physical therapy, a holistic treatment for patients with complicated 
physical therapy problems and management, professional ethics, community rehabilitation, 
prevention, health promotion and administration of physical therapy department 
 
*472 476 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 6 3(0-18-6) 

Clinical Practicum in Physical Therapy VI 
เง่ือนไขของรายวิชา: 472 474# 
การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัดกับผูJปuวยในโรงพยาบาลภายใตJการแนะนําของอาจารย�ทางคลินิกใน

โรงพยาบาล ศูนย�หรือสถาบันฟijนฟูสมรรถภาพ ศูนย�หรือสถานส�งเสริมสุขภาพในจังหวัดในภาคต�างๆ การซักประวัติ 
การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การรักษาและการติดตามผลของการรักษาผูJปuวยทาง
กายภาพบําบัดท่ีตJองอาศัยความรูJรวบยอด หรือการรักษาแบบผสมผสานการจัดการ จรรยาบรรณวิชาชีพ การฟijนฟู
สมรรถภาพในชุมชน การปgองกัน การส�งเสริมสุขภาพประชาชน และบริหารงานของสถานฝeกงานน้ันๆ 

Clinical practicum in physical therapy under supervision of senior physical therapists at 
the departments of physical therapy in hospital, rehabilitation or health center of different province 
in different region, subjective examination, diagnosis, plan of treatment, treatment and its follow up, 
by using comprehensive knowledge, holistic treatment, management, professional ethics, 
community rehabilitation, prevention, health promotion and administration in regards with physical 
therapy  
 
*472 483 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกสําหรับกายภาพบําบัด 3 1(0-3-2) 

Clinical Reasoning Process for Physical Therapy III 
เง่ือนไขของรายวิชา: 472 382# 
รายวิชาท่ีตJองเรียนพรJอมกัน: 472 474 
การนําเสนอกรณีศึกษาการประยุกต�ใชJกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกดJวยการใชJบัญชีสากลเพ่ือ

การจําแนกการทํางาน ความพิการ และสุขภาพ และการออกแบบการรักษาอย�างมีกระบวนการคิดและตัดสินใจทาง
คลินิกดJวยการใชJแบบจําลองการรักษาในผูJรับบริการทางกายภาพบําบัดประเภทต�าง ๆ ไดJแก� ผูJปuวยทางระบบประสาท 
ระบบกระดูกและกลJามเน้ือ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ภายใตJการแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษา 

Presentation of case studies regarding the application of clinical reasoning process with 
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the use of the International Classification of Functioning, Disability and Health, and the design of 
treatment with clinical reasoning process by using the intervention model in various kinds of 
physical therapy consumers including patients with neurological, musculoskeletal, respiratory and 
circulatory problems under the supervision of advisors 
 
472 491 สัมมนาทางกายภาพบําบัด 1(1-0-2) 
 Seminar in Physical Therapy 
 เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี

หลักการอ�าน วิพากษ�บทความวิจัย การผลิตสื่อการนําเสนอ การนําเสนอบทความวิจัยท่ีเลือกจากวารสาร
ระดับนานาชาติทางกายภาพบําบัดหรือวารสารท่ีเก่ียวขJองเปKนภาษาอังกฤษ 

Principles of reading, critical appraisal, media production, presentation of research articles 
selected from international physical therapy or related journals in English 

 
472 492 ภาคนิพนธ� 2(0-6-10  

Term Paper 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไม�ม ี
หลักการวิจัยทางกายภาพบําบัด รูปแบบการวิจัยทางกายภาพบําบัด ระเบียบวิธีวิจัยทางกายภาพบําบัด

สถิติเบ้ืองตJนในการวิจัยและการเลือกใชJ การสืบคJนขJอมูลจากอินเตอร�เน็ตการเขียนโครงร�างการวิจัยจริยธรรมการวิจัย 
ดําเนินโครงการวิจัยภายใตJการดูแลของอาจารย�ท่ีปรึกษา 

Principle of research in physical therapy, research design in physical therapy, research 
methodology in physical therapy, basic statistical of research and managing, reference searching, 
proposal writing, research ethical, a research project conducting under supervision of advisors  
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3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน7งและคุณวุฒิของอาจารย@ 
3.2.1  อาจารย@ประจําหลักสูตร 
 

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหน7งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสาวนJอมจิตต� นวลเนตร� 3-10090-3276-85-6 รองศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยา) 
Ph.D. (Physiotherapy) 

2 นางวัณทนา ศิริธราธิวัตร 3-3099-00388-82-0 รองศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
Ph.D. (Physiotherapy) 

3 นางทกมล กมลรัตน�  3-3407-01096-57-0 
 

ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยา) 
Ph.D. (Medical Sciences) 

4 นางสาวสุภาภรณ� ผดุงกิจ 3-4001-01428-32-5 ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยาของการ
ออกกําลังกาย) 

5 นายพลลพัฏฐ� ยงฤทธิปกรณ� 3-4099-00716-53-2 
 

อาจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) 

6 นางสาวเสาวนีย� นาคมะเริง 3-3001-91015-04-8 อาจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย�) 

 
 

3.2.2 อาจารย@ประจํา 
 

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหน7งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางชุลี โจนส� 3-1007-00721-96-1 รองศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออก
กําลังกาย) 
Ph.D. (Sport and 
Exercise Sciences) 

2 นายทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ 3-3018-00005-81-6 รองศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(เภสัชวิทยา) 
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร�) 

3 นางสาวนJอมจิตต� นวลเนตร� 3-1009-03276-85-6 รองศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยา) 
Ph.D. (Physiotherapy) 
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ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหน7งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

4 นางรุJงทิพย� พันธุเมธากุล 3-1006-02119-41-7 รองศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
Master of Applied 
Science in Physiotherapy 
Ph.D. (Physiotherapy) 

5 นางวัณทนา ศิริธราธิวัตร 3-3099-00388-82-0 รองศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
Ph.D. (Physiotherapy) 

6 นายวิชัย อึงพินิจพงศ� 3-4099-00528-37-0 รองศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(กายภาพบําบัด) 
Ph.D. (Physiotherapy) 

7 นายสมชาย รัตนทองคํา 3-0210-00381-62-1 รองศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(กายภาพบําบัด) 
ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน) 

8 นางสุกัลยา อมตฉายา 3-4005-00019-88-7 รองศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
Ph.D. (Sport and 
Exercise Sciences) 

9 นางสาวอรวรรณ บุราณรักษ� 3-4501-01031-70-1 รองศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร�) 

10 นางทกมล กมลรัตน� 3-3407-01096-57-0 ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยา) 
Ph.D. (Medical Sciences) 

11 นายยอดชาย บุญประกอบ 3-3099-01098-15-9 
 

ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร�) 
ปร.ด. (เภสัชศาสตร�) 

12 นางพรรณี ปeงสุวรรณ 3-4099-00847-40-8 ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (สรีรวิทยา) 
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร�) 

13 นางพิศมัย มะลลิา 3-4499-00236-06-9 ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยาทาง
การแพทย�) 

14 นางสาวรวยริน ชนาวิรตัน� 3-3401-00145-06-1 ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยาทาง
การแพทย�) 

15 นางสาวลักขณา มาทอ 3-4017-00418-14-0 ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย�) 
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร�) 
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ท่ี ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหน�งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

16 นางสาวสาวิตรี วันเพ็ญ 3-4198-00472-59-5 ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (สรีรวิทยาของการ

ออกกําลังกาย) 
ปร.ด.(ประสาท
วิทยาศาสตร�) 

17 นางสุรัสวดี เบนเน็ตต� 3-3401-00896-21-1 ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยาทาง

การแพทย�) 
Ph.D. (Health Sciences) 

18 นางสาวสุภาภรณ� ผดุงกิจ 3-4001-01428-32-5 ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(สรรีวิทยาของการ

ออกกําลังกาย) 
19 นางสาวอุไรวรรณ ชัชวาลย� 3-4099-00229-59-3 ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 

วท.ม.(Epidemiology) 
ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร�) 

20 นายคุรุศาสตร� คนหาญ 3-4905-00044-33-4 
 
 
 

อาจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร�การ
กีฬาแขนงวิชาสรีรวิทยาการ
กีฬา) 
Ph.D. (Physical Activity 
and Health) 

21 นายพลลพัฏฐ� ยงฤทธิปกรณ� 3-4099-00716-53-2 
 

อาจารย� วท. บ. (กายภาพบําบัด) 
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) 

22 นางสาววรวรรณ คําฤาชา 3-4899-00037-85-6 อาจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
วท.ม.(ประสาท
วิทยาศาสตร�) 

23 นางสาววนิดา ดรปfญหา 3-4403-00108-74-6 
 

อาจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย�) 

24 นางสาวเสาวนีย� นาคมะเริง 3-3001-91015-04-8 อาจารย� วท.บ.(กายภาพบําบัด) 
ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย�) 

25 นางสาวอัครานี ทิมินกุล 3-3099-00388-82-0 อาจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (สรีรวิทยา) 
Ph.D. (Health and Sport 
Sciences) 

  



 

 -44- 

มคอ. 2 

3.2.3  อาจารย@พิเศษ 
 

ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหน7ง คุณวุฒิ หน7วยงานท่ีสังกัด 
1 นางสาวรัตนาวดี ณ นคร ศาสตราจารย� วท.บ. วิทยาศาสตร�ทาง

การแพทย� 
พบ.  
ประกาศนียบัตรข้ันสูงทาง
วิทยาศาสตร�การแพทย�
คลินิก 
ประกาศนียบัตรข้ันสูง
อายุรศาสตร�ท่ัวไป 
ปริญญาเอกวุฒิบัตรผูJมี
ความรูJความชํานาญการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาอายุรศาสตร� 

ภาควิชา
อายุรศาสตร� 
คณะแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลยัขอน
แก�น 

2 นายศุภศิลป�  สุนทราภา รองศาสตราจารย� วท.บ. วิทยาศาสตร�ทาง
การแพทย� 
พบ.  
ประกาศนียบัตรข้ันสูงทาง
วิทยาศาสตร�การแพทย�
คลินิก 
ประกาศนียบัตรข้ันสูง
ศาสตร� 
ปริญญาเอกวุฒิบัตรผูJมี
ความรูJความชํานาญการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ศัลยศาสตร�ออร�โธปUดิกส� 

ภาควิชาออรืโธปU
ดิกส� 
คณะแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลยัขอน
แก�น 

3 นางสาวสายธิดา ลาภอนันตสิน ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร�) 

คณะสหเวช
ศาสตร� 
มหาวิทยาลยัศรี
นคริน-ทรวิโรฒ 

4 นางนันทยา อุดมพาณิชย� ผูJช�วยศาสตราจารย� วท.บ. (กิจกรรมบําบัด) 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร�) 

ภาควิชาเวช
ศาสตร�ฟijนฟู 
คณะแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลยัขอน
แก�น 

5 นายกันทรากร หงส�รัตน� นักกายภาพบําบัด วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 

โรงพยาบาล
ขอนแก�น 

6 นางสาวจีรวรรณ ดนัยตระกูล นักกายภาพบําบัด วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
รป.ม.  

โรงพยาบาล
ขอนแก�น 
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7 นางสาวปUยะเรศ สากระจาย นักกายภาพบําบัด วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 

โรงพยาบาลพระ
ยืน จังหวัด
ขอนแก�น 

8 นางสิรินาฏ เมธาธราธิป นักกายภาพบําบัด วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 

ประกอบอาชีพ
ส�วนตัว 

9 นางอัญภัชชา สาครขันธ� นักกายภาพบําบัด วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) 

โรงพยาบาลโกสมุ
พิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

10 นางสาวเอกลักญณ� ชาญนชา นักกายภาพบําบัด วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการใหJ
คําปรึกษา) 

โรงพยาบาลสิริน
ธร จังหวัด
ขอนแก�น 

11 นางสาวกรวรรณ รตันธารทอง นักกิจกรรมบําบัด วท.บ. (กิจกรรมบําบัด) 
ปร.ด. (วิทยาศาตร�การ
เคลื่อนไหวของมนุษย�) 

ภาควิชาเวช
ศาสตร�ฟijนฟู 
คณะแพทยศาสตร� 
มหาวิทยาลยัขอน
แก�น 

4. องค@ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ@ภาคสนาม (การฝNกงาน) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู0ของประสบการณ@ภาคสนาม 

4.1.1 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด 
ปgองกัน บําบัดรักษา ฟijนฟู และส�งเสริมสุขภาพแก�ผูJใชJบริการตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด 

4.1.2สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย�างเปKนองค�รวม โดยประยุกต�ใชJความรูJ ความเขJาใจ
ศาสตร�กายภาพบําบัดและศาสตร�ท่ีเก่ียวขJอง การใชJกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก (clinical reasoning 
process) และหลักฐานเชิงประจักษ� (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 

 
4.2 ช7วงเวลา 

รวมท้ังสิ้น  1,230 ชั่วโมง 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ช้ันปG ภาคการศึกษา รายวิชา จํานวน ชม. 
/สัปดาห� 

จํานวนช่ัวโมง 

2 2 472 271 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด   3 45 
3 2 472 372 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 15 225 
3 พิเศษ 472 373 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 35 270 
4 1 472 474 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 4 10 150 
4 2 472 475 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 35 270 
4 2 472 476 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 6 35 270 

ชั้นปJ รายวิชา จํานวนวัน/
สัปดาห@ 

จํานวนชั่วโมง/
วัน 

2 471 271 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 1 1 3 
3 471 372 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 5 3 
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ชั้นปJ รายวิชา จํานวนวัน/
สัปดาห@ 

จํานวนชั่วโมง/
วัน 

3 471 373 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 5 7 
4 471 474 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 4 3 3.5 
4 471 475 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 5 7 
4 471 476 การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 6 5 7 

 
5. ข0อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ภาคนิพนธ@) 

5.1 คําอธิบายโดยย7อ 
นักศึกษาจัดทําและกําหนดคําถามการวิจัย รูปแบบการวิจัยทางกายภาพบําบัด หลักการการวิเคราะห�ขJอมูล 

การสืบคJนขJอมูลและการจัดการเอกสารอJางอิงและดําเนินโครงการวิจัยเรื่องสั้นๆภายใตJการดูแลควบคุมและแนะนําของ
อาจารย�ท่ีปรึกษา การนําเสนอผลงานภาคนิพนธ�ในช้ันเรียนจัดทําเปKนรูปเล�ม และส�งเสริมใหJนักศึกษาจัดทํา 
manuscript เพ่ือตีพิมพ�ในวารสารวิชาการ ในกรณีท่ีนักศึกษามีศักยภาพ  ส�งเสริมใหJนําเสนอผลงานในท่ีประชุม
วิชาการระดับทJองถ่ินอย�างนJอยรJอยละ 10 ของจํานวนเรื่องท้ังหมด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู0 
5.2.1 สามารถใชJกระบวนการทางวิทยาศาสตร�ในการคJนหาประเด็นปfญหาเพ่ือสรJางงานวิจัยหรือนวัตกรรม

ท่ีเก่ียวขJองกับวิชาชีพกายภาพบําบัด 
5.2.2 มีความรูJและทักษะดJานการวิจัย ไดJแก� การสืบคJนขJอมูล การจัดทําโครงร�างงานวิจัย การนําเสนอ

โครงร�างงานวิจัย การดําเนินการวิจัย การวิเคราะห�ขJอมูล โดยใชJเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร�ท่ี
เก่ียวขJองอย�างเหมาะสม การนําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน การเขียนรายงานการวิจัย  

5.2.3 มีทักษะการทํางานดJานการวางแผน การบริหารจัดการ การติดต�อสื่อสาร การจัดเตรียมสื่อเพ่ือการ
นําเสนอและเทคนิคการนําเสนอ 

5.2.4 มีการพัฒนาดJานมนุษยสัมพันธ� คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการทําวิจัย และการทํางานเปKนทีม 
5.3 ช7วงเวลา 

ภาคการศึกษา 1 ช้ันปGท่ี 4 
5.4 จํานวนหน7วยกิต 

2 หน�วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

 อาจารย�ผูJรับผิดชอบวิชาปฐมนิเทศเก่ียวกับการเลือกหัวขJอสืบคJนขJอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงร�างงานวิจัย 
วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย  จรรยาบรรณการวิจัย การจัดเตรียมสื่อเพ่ือการนําเสนอ และวิธีการนําเสนอ 
กระบวนการวิจัย และประเมินผลอาจารย�ท่ีปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพ่ือเลือกเรื่องท่ีจะศึกษา และใหJคําปรึกษา
ดJานต�างๆ เก่ียวกับการทําภาคนิพนธ� 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
หลักสตูรมีกระบวนการประเมินผลโดยการสอบเคJาโครงและสอบปgองกันภาคนิพนธ� 

 
หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู0 กลยุทธ@การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ@หรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

1.1 เปKนนักกายภาพบําบัด ท่ีมีการ
ประยุกต�ใชJกระบวนการคิดและ

- มีรายวิชา กระบวนการคิดและตดัสินใจทางคลินิกควบคู�กับการ
ฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัดในทุกภาคการศึกษาของการ
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ตัดสินใจทางคลินิกและหลักฐานเชิง
ประจักษ�ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
1.2 เปKนนักกายภาพบําบัดท่ีสามารถบูรณา

การความรูJกายภาพบําบัดทางระบบ
กระดูกและกลJามเน้ือมาประยุกต�ใชJใน
ผูJปuวยไดJอย�างเหมาะสม 

 
 
 
 

 
 

1.3 เปKนนักกายภาพบําบัดท่ีมีลักษณะเด�น
ทางกายภาพบําบัดระบบหายใจและ
ไหลเวียนเลือดและในผูJปuวยระยะวิกฤต 

1.4 เปKนนักกายภาพบําบัดท่ีมีลักษณะเด�น
ทางกายภาพบําบัดชุมชน 

ฝeกงานท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก�น 
- มีหัวขJอการเรียนการสอนเรื่อง กระบวนการคิดและตัดสินใจทาง

คลินิกในทุกรายวิชาของวิชาท่ีสังกัดกลุ�มวิชาของสายวิชาฯ 
- มีการประยุกต�ใชJกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกและ

หลักฐานเชิงประจักษ�ในรายวิชาการฝeกงานคลินิกทาง
กายภาพบําบัดท่ีฝeกท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก�นทุกรายวิชา 

- มีรายวิชาท่ีบูรณาการความรูJทางกายภาพบําบัดในระบบกระดูก
และกลJามเน้ือไดJแก�  

- บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและ  กลJามเน้ือใน
กลุ�มความผิดปกติของรยางค�บน   

- บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือในกลุ�ม
ความผิดปกติของรยางค�ล�าง   

- บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือในกลุ�ม
ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 1  

- บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลJามเน้ือในกลุ�ม
ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 2 
 

- มีรายวิชากายภาพบําบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตใน
เด็กกายภาพบําบัดระบบไหลเวียนโลหิตในผูJใหญ� 1, 2 และ
กายภาพบําบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตในผูJใหญ�ระยะ 
วิกฤต 

- มีกิจกรรมพิเศษในรายวิชา 472 475 การฝeกงานคลินิกทาง
กายภาพบําบัด 5 (การฝeกงานคลินิกทางกายภาพบําบัดกับ
ผูJปuวยในชุมชน) 

- มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 000 158 วิถีชีวิตชุมชน
และการเรียนรูJชุมชน 

- มีค�ายอาสาเทคนิคการแพทย�และกายภาพบําบัด 
1.5 ความสามารถดJานการใชJภาษาอังกฤษ - จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ 

- รายวิชาสัมมนาทางกายภาพบําบัด ใชJการเรียนการสอนเปKน 
ภาษาอังกฤษ 

- ฝeกฝนการอ�านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษสอดแทรกตาม
รายวิชาต�างๆ 

- มีรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคท่ีสอนโดยคณาจารย�ในสายวิชาฯ 
- มีการเรียนการสอนเปKนภาษาอังกฤษ อย�างนJอย 1 รายวิชาและ 

5 หัวขJอต�อปGการศึกษา 
- มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต�างประเทศ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแต7ละด0าน 
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) มีความรูJ ความเขJาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน

สิทธิพ้ืนฐานต�างๆท่ีเก่ียวขJองกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 
(2) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดJานคุณธรรม จริยธรรม เช�น มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
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ซ่ือสัตย�สุจริต เสียสละ เคารพในคุณค�าศักดิ์ศรีของความเปKนมนุษย� และสามารถ
จัดการกับปfญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใชJดุลยพินิจท่ีเหมาะสม 

(3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปfญหาจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด 

(4) ส�งเสริมใหJผูJ ใชJบริการไดJรับรูJ  และเขJาใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ
กายภาพบําบัด 

2.1.2  กลยุทธ@การพัฒนาการเรียนรู0ด0านคุณธรรมจริยธรรม 
(1)  สอดแทรกเน้ือหาทางดJานคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังในรายวิชาทฤษฎี 

ปฏิบัติการพ้ืนฐาน และปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  
(2)  ส�งเสริมและจัดกิจกรรมใหJมีการพัฒนาดJานจิตสํานึกสาธารณะ  
(3)  ส�งเสริมและจัดกิจกรรมใหJมีการวิเคราะห�ประเด็นปfญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ

และการปฏิบัติงานในวิชาชีพในหลักสูตร 
2.1.3  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหนJาท่ีตลอดหลักสูตร 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในช้ันเรียนและจากกิจกรรมต�างๆ 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมระหว�างการฝeกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
(4)  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูJใชJบัณฑิต 

2.2  ความรู0 
2.2.1  ผลการเรียนรู0ด0านความรู0 

(1)  อธิบายสาระสําคัญของศาสตร�ท่ีเปKนพ้ืนฐานของชีวิต 
(2)  อธิบายสาระสําคัญของศาสตร�พ้ืนฐานวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
(3)  อธิบายสาระสําคัญของศาสตร�ทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(4)  อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงาน 

เบ้ืองตJนของระบบการบริการกายภาพบําบัด 
(5)  มีความรูJดJานการวิจัยและการติดตามความกJาวหนJาทางวิชาการ 

2.2.2  กลยุทธ@การพัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0 
(1)  จัดรูปแบบการเรียนรูJในศาสตร�พ้ืนฐานของชีวิตศาสตร�ท่ีเปKนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร�

สุขภาพ และศาสตร�ของวิชาชีพกายภาพบําบัดท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ อย�างเปKน
ระบบ  

(2)  การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดJแก� การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรูJโดยทํางานกลุ�ม การเรียนรูJแบบมีส�วนร�วม  การสัมมนา และ
การศึกษาคJนควJาดJวยตนเอง 

 
2.2.3  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู0ด0านความรู0 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายและจากกิจกรรมท่ีไดJรับ 
มอบหมายตลอดหลักสูตร 

(2)  ประเมินผลการเรียนรูJจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขJอเขียน สอบภาคปฏิบัติ 
การทําแบบฝeกหัด การทํารายงาน การนําเสนอรายงาน 

(3)  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูJใชJบัณฑิต 
2.3  ทักษะทางปIญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปIญญา 
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(1) สามารถเรียนรูJและพัฒนาตนเองใหJมีความรูJความสามารถเพ่ิมข้ึน 
(2) สามารถคิดวิเคราะห�อย�างเปKนระบบโดยใชJองค�ความรูJทางวิชาชีพและความรูJอ่ืนท่ี

เก่ียวขJอง เพ่ือใหJเกิดผลลัพธ�ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ 
(3) สามารถใชJกระบวนการทางวิทยาศาสตร�ในการวิจัยหรือสรJางนวัตกรรม ท่ีเก่ียวขJอง

กับวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(4) สามารถประยุกต�ใชJและบูรณาการความรูJสาขากายภาพบําบัด กับความรูJศาสตร�

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขJอง เพ่ือแกJไขปfญหาอย�างมีประสิทธิภาพ สอดคลJองกับสถานการณ�
และบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.3.2  กลยุทธ@การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปIญญา 
(1) การสอนโดยเนJนผูJเรียนเปKนสําคัญ 
(2) การใหJศึกษาคJนควJาดJวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําภาคนิพนธ�หรือ

การสรJางนวัตกรรมท่ีเก่ียวขJองกับวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(3) จัดสัมมนาโดยใหJนักศึกษานําเสนอดJานความรูJดJานงานวิจัย งานวิชาการท่ีเก่ียวขJอง

กับทางกายภาพบําบัดและศาสตร�ท่ีเก่ียวขJองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูJกันอย�าง
สรJางสรรค� 

(4) จัดใหJมีกิจกรรมหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูJ การใชJทักษะ เพ่ือแกJไขปfญหาอย�างมี
ประสิทธิภาพ สอดคลJองกับสถานการณ�และบริบททางสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.3.3  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปIญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรูJจากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากคJนควJาดJวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําภาค

นิพนธ�หรือการสรJางนวัตกรรมท่ีเก่ียวขJองกับวิชาชีพกายภาพบําบัด 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูJใชJบัณฑิต 

2.4  ทักษะความสัมพันธ@ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ@ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ�อย�างสรJางสรรค�กับผูJใชJบริการ  
ผูJร�วมงาน  และผูJบังคับบัญชา 

(2) สามารถทํางานเปKนทีมในบทบาทผูJนําและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ�ท่ี
แตกต�างกัน 

(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ  
2.4.2  กลยุทธ@การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ@ระหว7างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาต�างๆ ตามหลักสูตร โดยเนJนการทํางานเปKนกลุ�ม  
(2) จัดประสบการณ�การเรียนรูJท่ีเนJนการมีปฏิสัมพันธ�กับผูJรับบริการ เพ่ือนร�วมวิชาชีพ

ทางสายวิทยาศาสตร�สุขภาพ ผูJร�วมงาน หรือบุคคลท่ัวไปท่ีเก่ียวขJอง 
2.4.3  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ@ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูJจากรายวิชาต�างๆ ท่ีมีการส�งเสริมใหJทํางานกลุ�ม 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเขJาร�วมกิจกรรม  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูJใชJบัณฑิต 

2.5  ทักษะในการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถศึกษา ทําความเขJาใจประเด็นปfญหา เลือก และประยุกต�ใชJเทคนิคทางสถิติ
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หรือคณิตศาสตร�ท่ีเก่ียวขJองอย�างเหมาะสม ในการศึกษาคJนควJาและเสนอแนะแนว
ทางแกJไขปfญหา 

(2) สามารถสื่อสารไดJอย�างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใชJรูปแบบการนําเสนอท่ี
เหมาะสม 

(3) สามารถใชJเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขJอมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอขJอมูลสารสนเทศไดJอย�างเหมาะสม 

2.5.2  กลยุทธ@การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางกายภาพบําบัด ภาคนิพนธ�  
(2) การเรียนรูJจากการใชJเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานทางวิชาการ หรือวิจัย

ในรูปแบบต�างๆ 
(3) ใหJนักศึกษาไดJใชJทักษะในการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ

รายงาน หรือผลงานทางวิชาการ 
2.5.3  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะในการวิเคราะห@เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูJจากการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทาง

กายภาพบําบัด ภาคนิพนธ� 
(2) ประเมินผลการเรียนรูJจากผลิตผลงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอในรูปแบบต�างๆ เช�น 

โปสเตอร� บทความวิจัย 
(3) ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอ การอภิปราย การนําเสนอตัวอย�างผูJปuวย 

รายงาน  
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูJใชJบัณฑิต 

2.6  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
2.6.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(1)  สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทาง
กายภาพบําบัด ปgองกัน บําบัดรักษา ฟijนฟู และส�งเสริมสุขภาพแก�ผูJใชJบริการตาม
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด  

(2)  สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย�างเปKนองค�รวม โดยประยุกต�ใชJ
ความรูJ ความเขJาใจศาสตร�กายภาพบําบัดและศาสตร�ท่ีเก่ียวขJอง กระบวนการคิด
และตัดสินใจทางคลินิก (clinical reasoning process) และหลักฐานเชิงประจักษ� 
(evidence-based) ในการปฏิบัติงาน  

2.6.2  กลยุทธ@การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(1)  จัดใหJมีรายวิชากระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกควบคู�กับการฝeกงานคลินิก

ทาง กายภาพบําบัดในทุกภาคการศึกษาของการฝeกงานท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
(2)  มีหัวขJอการเรียนการสอนเรื่อง กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกในทุก

รายวิชาของวิชาท่ีสังกัดกลุ�มวิชาของสายวิชาฯ 
(3)  จัดใหJมีการฝeกงานคลินิกกายภาพบําบัดใหJครอบคลุมในการฝeกทักษะทางวิชาชีพ

กายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วิ นิจฉัยทางกายภาพบําบัด ปgองกัน 
บําบัดรักษา ฟijนฟู และส�งเสริมสุขภาพแก�ผูJ ใชJบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 

(4)  จัดกิจกรรมหรือกรณีศึกษาเพ่ือส�งเสริมทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย�างเปKน
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องค�รวม โดยประยุกต�ใชJความรูJ ความเขJาใจศาสตร�กายภาพบําบัดและศาสตร�ท่ี
เก่ียวขJอง การใชJกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก (clinical reasoning 
process) และหลักฐานเชิงประจักษ� (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 

2.6.3  กลยุทธ@การประเมินผลการเรียนรู0ด0านด0านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(1)  ประเมินวิชาการฝeกงานคลินิกกายภาพบําบัด 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูJใชJบัณฑิต 

3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู7รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

 
หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑ@ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ@ในการให0ระดับคะแนน 

เปKนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าดJวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 7 ขJอ 23 และ 24 
หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม� (ดังภาคผนวก) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารย�ผูJสอนแต�ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 
2.1  เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปKน ต�างกลุ�ม ต�างช้ันปG ต�างคณะ แลJวแต�กรณี 

เพ่ือนําผลมาใชJในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2  ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปGการศึกษา โดยอาจพิจารณาร�วมกับอาจารย�ผูJสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเน้ือหาใกลJเคียง

กัน เพ่ือไม�ใหJเกิดความซํ้าซJอน หรือใหJเกิดความสัมพันธ�และต�อเน่ือง แลJวแต�กรณี และทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกับ
รายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือใหJเกิดการพัฒนาเน้ือหา
ใหJทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3  มีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวนช่ัวโมงการฝeกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษาใหJไดJตามมาตรฐานของสภา
กายภาพบําบัด และตรวจสอบมาตรฐานอาจารย�พิเศษทางคลินิกใหJเปKนไปตามมาตรฐานของสภากายภาพบําบัด 

2.4  อาจารย�ผูJสอนแต�ละรายช่ัวโมงทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดยการสังเกต การสอบถาม การ
ประเมินหรือการสัมภาษณ�ตามความเหมาะสม 

2.5  อาจารย�ประจํารายวิชารวบรวมผลการทวนสอบจากอาจารย�ท่ีสอนรายช่ัวโมงเพ่ือประเมินว�าการจัดการเรียน 
การสอนในรายวิชาน้ีไดJเรียนรูJตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

2.6  แต�งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
กระบวนการทวนสอบผลการเรียนรูJของผูJเรียนและหลักสูตร 

2.7  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี พิจารณาผลการทวนสอบ และดําเนินการเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหJขJอเสนอแนะ 
3.  เกณฑ@การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  เปKนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าดJวย การศึกษาข้ันปริญญาตร ีพ.ศ. 2555 หมวดท่ี 8 ขJอ 29 หรือ
ระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม� 

3.2  สอบผ�านเกณฑ�การสอบวัดความรูJความสามารถทางคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.3  เขJาร�วมกิจกรรมการเรียนรูJแบบบูรณาการครบตามเกณฑ�ท่ีกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4  ตJองเรียนใหJครบหน�วยกิตท่ีระบุไวJตามหลักสูตร และไดJรับคะแนนเฉลี่ย สะสมไม�นJอยกว�า 2.00 ท้ังน้ีกลุ�ม

วิชาชีพบังคับเฉพาะสาขาตามประกาศของคณะเทคนิคการแพทย�ตJองไดJระดับคะแนนเฉลี่ยไม�ต่ํากว�า 2.00 และรายวิชา
ฝeกปฏิบัติงานตJองไดJคะแนนไม�ต่ํากว�า 2.00และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
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ตรี สาขา กายภาพบําบัด  พ.ศ.  2556  ณ วันท่ี 9 สิงหาคม  พ.ศ.  2556  ตJองไดJแตJมไม�ต่ํากว�าระดับ  2.00  ทุก
รายวิชาในกลุ�มวิชาความรูJเฉพาะดJานวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 
หมวดท่ี 6.  การพัฒนาอาจารย@ 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย@ใหม7 

1.1 การใหJเขJารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย�ใหม�” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปKนหลักเกณฑ�ใหJ
อาจารย�ใหม�ทุกคนตJองขJารับการอบรม ใหJมีความรูJความเขJาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหนJาท่ีของอาจารย�มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหJมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนJนผูJเรียนเปKนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชJสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหJมีอาจารย�พ่ีเลี้ยงทําหนJาท่ีใหJคําแนะนําและเปKนท่ีปรึกษาในดJานการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหJอาจารย�ใหม�ศึกษาคJนควJา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวขJองกับการสอน ในหัวขJอหน่ึงหรือหลาย

หัวขJอท่ีอาจารย�ใหม�มีความรูJและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตJคําแนะนําของอาจารย�พ่ีเลี้ยง หรือประธาน
หลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหJอาจารย�ใหม�เขJาร�วมสังเกตการณ�การสอนของอาจารย�ในหลักสูตร 
1.6 กําหนดใหJอาจารย�ใหม�มีทักษะวิชาชีพมากข้ึน โดยการเขJารับการฝeกอบรมและฝeกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือ

ศูนย�ฝeกเฉพาะทางท่ีเก่ียวขJองท่ีไดJรับการรับรองคุณภาพและมีความเช่ียวชาญ 
2. การเตรียมการทดแทนอาจารย@ในสาขาวิชาฯท่ีจะเกษียณอายุราชการ 

2.1  การจัดใหJมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูJทางวิชาการและประสบการณ�ทางคลินิกระหว�างอาจารย�ในสายวิชาฯท่ีจะ
เกษียณอายุราชการและคณาจารย�อ่ืนๆในสายวิชาฯ 

2.2  การมอบหมายใหJอาจารย�ใหม�ศึกษาคJนควJา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวขJองกับการสอน ในหัวขJอหน่ึงหรือหลาย
หัวขJอท่ีอาจารย�ใหม�มีความรูJและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตJคําแนะนําของอาจารย�ท่ีจะเกษียณอายุราชการ  
3. การพัฒนาความรู0และทักษะให0แก7อาจารย@ 

3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) กําหนดใหJอาจารย�ตJองเขJารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดJานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล ตามความตJองการของอาจารย� และเปKนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการเปUด
หลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย�ในหัวขJอต�างๆ ท่ีเก่ียวขJองกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการ เปKนประจําทุกปG 

(2) การจัดใหJมีการสอนแบบเปKนทีม ซ่ึงจะส�งเสริมโอกาสใหJอาจารย�ไดJมีประสบการณ�การสอนร�วมกับคนอ่ืน 
รวมถึงการมีโอกาสไดJเปKนผูJรับผิดชอบรายวิชา ผูJประสานงาน และผูJร�วมทีมการสอน 

(3) การส�งเสริมหรือสรJางโอกาสใหJมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูJประสบการณ�ดJานการจัดการเรียนการสอน
ระหว�างอาจารย�ในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพร�ในการประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายสถาบัน 

3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดJานอ่ืนๆ 
(1) การส�งเสริมใหJอาจารย�เขJาร�วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย อย�างนJอยปGละ 1 ครั้ง 
(2) การส�งเสริมใหJอาจารย�ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต�างๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย�างนJอยใหJมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปGละ 1 เรื่อง 
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หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก�น กําหนดใหJทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงตJองทํา

หนJาท่ีดังน้ี 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหJมีความทันสมัยอยู�เสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารย�ผูJสอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรูJความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาท่ี

สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝeกปฏิบัติ ฝeกภาคสนาม สหกิจศึกษาตามท่ีกําหนดใน

หลักสูตร 
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย�ใหJมีคุณภาพและเปKนไปตาม

วัตถุประสงค�ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 ส�งเสริมและจัดใหJมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย�ดJวยวิธีการต�างๆ เช�น การจัดประชุมวิชาการ การส�งเสริม

การผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 ส�งเสริมและจัดใหJมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปgาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ของหลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูJมีส�วนไดJส�วนเสีย เช�น ผูJใชJบัณฑิต ศิษย�เก�า อาจารย�และนักศึกษาปfจจุบัน 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชJจ�ายงบประมาณประจําปG จากงบประมาณท่ีไดJรับจัดสรรจาก
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ�งค�าใชJจ�ายดังน้ี ค�าวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน ค�าครุภัณฑ� ค�าใชJจ�าย
ในการพัฒนาอาจารย� ค�าใชJจ�ายในการพัฒนานักศึกษา และทุนการศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู7เดิม 
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการหJองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก�น มีทรัพยากรสารนิเทศ

เฉพาะและท่ีเก่ียวขJองทางดJานสาขาวิชากายภาพบําบัดใหJบริการดังน้ี 
2.2.1.1 หนังสือ 

2.2.1.1.1   ภาษาไทย               จํานวน  3,636 รายการ 
2.2.1.1.2   ภาษาต�างประเทศ   จํานวน   9,365 รายการ 

2.2.1.2 วารสาร 
2.2.1.2.1   ภาษาไทย    จํานวน       5  รายการ 
2.2.1.2.2   ภาษาต�างประเทศ   จํานวน       8  รายการ 

2.2.1.3 โสตทัศนวัสดุ 
2.2.1.3.1   เทปบันทึกเสียง   จํานวน       - รายการ 
2.2.1.3.2   วีดิทัศน�    จํานวน    12 รายการ 
2.2.1.3.3   แฟgมขJอมูลคอมพิวเตอร�  จํานวน      3 รายการ 

2.2.1.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส� 
2.2.1.4.1 ฐานขJอมูลอJางอิง (reference database) คือฐานขJอมูลท่ีใหJรายการอJางอิงและ

สาระสังเขปของบทความหรือเอกสาร 
1)  ซีดี-รอมไดJแก� 

- Health STAR 
- MEDLINE 
- Nursing & Allied Health 
- Dissertation  Abstract on Disc 

2)  ระบบออนไลน� ไดJแก� 
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-   MEDLINE 
- Sci Finder 
-   Science Direct  
- Dissertation Abstract Online 

2.2.1.4.2   ฐานขJอมูลฉบับเต็ม (Full text database) ไดJแก� 
-   Springer 
- ProQuest 
- ACS PUBLICATIONS 

2.2.1.4.3 ฐานขJอมูลของหJองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก�น (KKU Library Database) คือ
ฐานขJอมูลท่ีหJองสมุดสรJางข้ึนเอง และสืบคJนดJวยคอมพิวเตอร�ระบบออนไลน� 
1)  ฐานขJอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
2) ฐานขJอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ� (Thesis Abstracts Database) 
3) ฐานขJอมูลหนJาสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 

2.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในหJองสมุดคณะ  
2.2.2.1 หนังสือ 

2.2.2.1.1  ภาษาไทย    จํานวน    737 รายการ 
2.2.2.1.2   ภาษาต�างประเทศ  จํานวน    653 รายการ 

2.2.2.2 วารสาร 
 2.2.2.2.1   ภาษาไทย   จํานวน      2  รายการ 
 2.2.2.2.2   ภาษาต�างประเทศ  จํานวน      7  รายการ 

2.2.2.3 โสตทัศนวัสดุ 
2.2.2.3.1   เทปบันทึกเสียง  จํานวน      1  รายการ 
2.2.2.3.2   วีดิทัศน�   จํานวน   300  รายการ 
2.2.2.3.3   compact disk  จํานวน   215 รายการ 

2.2.2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส� 
2.2.2.4.1   คอมพิวเตอร�ช�วยสอน (Computer Assisted Instruction; CAI) 

      จํานวน      1  รายการ 
2.2.2.5  เครื่องคอมพิวเตอร� 
           มีเครื่องคอมพิวเตอร�จํานวน 15 เครื่อง ประจําท่ีหJองสมุด ซ่ึงเปUดทําการท้ังในและนอกเวลา

ราชการ 
2.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา (ถJามี) 

[ระบุรายละเอียดขJอย�อย เช�นเดียวกันกับขJอ 2.2.1] 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

            คณะฯไดJจัดสรรงบประมาณการดําเนินการต�างๆ ดังน้ี 
2.3.1 งบประมาณในการจัดซ้ือวารสาร หนังสือ ตํารา รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส�ต�างๆท้ังในและต�างประเทศ 

เขJาหJองสมุดคณะฯและสํานักวิทยบริการต�อเน่ืองเปKนประจําทุกปG 
2.3.2 งบประมาณใหJนักศึกษาทุกคนไดJจัดซ้ือหนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนท่ี

เก่ียวขJองกับรายวิชาท่ีเรียนในภาคการศึกษาน้ันๆ 
2.3.3 งบประมาณเพ่ือใหJคณาจารย�ดําเนินการทบทวนความรูJในหัวขJอของรายวิชาต�างๆท่ีนักศึกษาไม�เขJาใจใน

ช้ันเรียน 
2.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร�ไวJบริการนักศึกษาจํานวน 60 เครื่องในหJองคอมพิวเตอร�ของคณะฯ โดยเปUดทําการ
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ท้ังในและนอกเวลาราชการ 2.3.5 งบประมาณการจัดซ้ือวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร� และครุภัณฑ�เพ่ือการเรียนการสอนเปKน
ประจําทุกปG  

2.3.6 งบประมาณเพ่ือใชJเปKนค�าใชJจ�ายในการทําภาคนิพนธ�ทางดJานกายภาพบําบัด 
2.3.7 งบประมาณในการเดินทางและท่ีพักของนักศึกษา และค�าตอบแทนโรงพยาบาลต�างๆท่ีใหJการฝeก

ปฏิบัติงานแก�นักศึกษาในสาขาวิชากายภาพบําบัดเปKนประจําทุกปG 
2.3.8 งบประมาณในการดําเนินงานรายวิชากายภาพบําบัดชุมชนท่ีนักศึกษาไดJมีโอกาสออกไปสัมผัสกับการ

ปฏิบัติงานจริงในชุมชน  
2.3.9 จัดหาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�ประจําหJองบรรยายและหJอง

หJองปฏิบัติการ รวมท้ังสิ้น 6 หJอง เปKนประจําทุกปG 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังน้ีนักศึกษาแจJง
ผ�านอาจารย�ประจําช้ัน คณาจารย�แจJงผ�านหัวหนJากลุ�มวิชาต�างๆและพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกปGการศึกษา 
3. การบริหารคณาจารย@ 

3.1 การรับอาจารย@ใหม7 
การคัดเลือกและรับอาจารย�ใหม� เปKนไปตามขJอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ท่ีเก่ียวขJองกับการ

บริหารงานบุคคล 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากายภาพบําบัดหรือสาขาวิทยาศาสตร�สุขภาพ หรือสาขาท่ีเก่ียวขJอง โดย

ตJองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบําบัด และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
3.2 การมีส7วนร7วมของคณาจารย@ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย�ทุกคนในหลักสูตร มีส�วนร�วมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต�ละภาคการศึกษา 
การทบทวนเน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขJอมูลเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา 
การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดใหJมีการประชุมอาจารย�ผูJสอน และผูJร�วมงานอย�างนJอยภาคการศึกษาละ 5ครั้ง 
และมีการติดต�อสื่อสารผ�านทาง e-mail, e-office หนังสือเวียน โทรศัพท� หรืออ่ืนๆ และนําผลประเมินท่ีไดJไปปรับปรุง
การเรียนการสอน เปKนตJน 

3.3 การแต7งต้ังคณาจารย@พิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย�พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดJานจากหน�วยงานกายภาพบําบัดของ

สถานพยาบาลส�วนกลางและส�วนภูมิภาค ท้ังของรัฐบาลและเอกชน เช�น โรงพยาบาลศรีนครินทร� ศูนย�หัวใจสิริกิต� ภาค
ตะวันออกฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก�น โรงพยาบาลขอนแก�น สถาบันโรคทรวงอก จ. นนทบุรี โรงพยาบาลราชวิถี
กรุงเทพมหานคร สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร เปKนตJน 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน7ง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง เปKนไปตามขJอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ท่ีเก่ียวขJองกับ

การบริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรน้ี มีความจําเปKน ตJองมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหนJาท่ีรับผิดชอบ
หJองปฏิบัติการกายภาพบําบัด มีคุณสมบัติเฉพาะคือ วท.บ. (กายภาพบําบัด) 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู0เพ่ือการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรน้ี ดําเนินการโดย การใหJเขJารับการฝeกอบรม หรือ การทัศน

ศึกษา หรือทําวิจัยร�วมกับอาจารย� การผลิตผลงานทางวิชาการ เช�น ทําหนังสือคู�มือหJองปฏิบัติการ คู�มือการใชJเครื่องมือ
ทางกายภาพบําบัด เปKนตJน อย�างนJอยปGละ 1 ครั้ง 
5. การสนับสนุนและการให0คําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การให0คําปรึกษาด0านวิชาการและอ่ืนๆ แก7นกัศึกษา 
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คณะฯมีการแต�งตั้งอาจารย�ท่ีปรึกษา และอาจารย�ประจําช้ัน ใหJแก�นักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนJาท่ีใหJคําปรึกษา
แนะนําดJานการเรียนและอ่ืนๆ โดยอาจารย�ท่ีปรึกษาหน่ึงคนต�อนักศึกษาประมาณ 10 คน และอาจารย�ประจําช้ัน ช้ันปG
ละ 1 คน คณะฯจัดใหJมีการนัดพบอาจารย�ท่ีปรึกษากับนักศึกษาอย�างเปKนทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แต�มีการ
พบปะระหว�างอาจารย�ท่ีปรึกษาหรืออาจารย�ประจําช้ันกับนักศึกษาไดJตลอด ท้ังท่ีมีการนัดล�วงหนJาหรือไม�ไดJนัด ทุกครั้ง
ท่ีมีข�าวประชาสัมพันธ�หรือตJองการสื่อสารกันหรือขอคําแนะนําปรึกษาหารือ 

5.2 การอุทธรณ@ของนักศึกษา 
การอุทธรณ�ของนักศึกษาเปKนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัขอนแก�นท่ีเก่ียวขJองกับการอุทธรณ�โทษสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี(ภาคผนวกท่ี 7) 
6. ความต0องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิต 

การศึกษาความตJองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูJใชJบัณฑิต ดาํเนินการดังน้ี 
6.1 การสํารวจความตJองการของตลาดงานและผูJใชJบัณฑิต ก�อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปGจากผลการ

สํารวจการไดJงานทําของบัณฑิตยJอนหลังปG พ.ศ. 2555 พบว�า บัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ปG หลังสําเร็จการศึกษารJอยละ 
100 

6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูJใชJบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร ดังเอกสารแนบในภาคผนวก 
7. ตัวบ7งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปKนไปตามตัวบ�งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ�การประเมินประจําปG 15ตัวช้ีวัดตามท่ีสกอ.กําหนด (แนบใน
ภาคผนวก) และเปKนไปตามระบบประเมินผลการจัดการเรียนการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก�น ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปG
การศึกษาผ�านระบบออนไลน� http://pe.kku.ac.th ซ่ึงมีเกณฑ�การประเมินประกอบดJวย 8 องค�ประกอบ 25 ตัวช้ีวัด 
(เอกสารแนบท่ี 8) 
 

หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 
(1) การประชุมร�วมของอาจารย�ในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขJอเสนอแนะจากอาจารย�ท่ีมีความรูJและประสบการณ�หรือเพ่ือนร�วมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทJอนผลการจัดการเรียนการสอนในช�วงของการเรียนแต�

ละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนจากการใชJกลยุทธ�การสอนท่ีแตกต�างกัน 
(4) การทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต�ละรายวิชาหรือกลุ�มรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใชJแผนกลยุทธ�การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย�โดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย�โดยหัวหนJาภาควิชา หรือประธานหลักสูตรหรือเพ่ือนร�วมงาน ตาม

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปGของอาจารย�/พนักงานสายผูJสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปfจจุบันและอาจารย� เพ่ือนําขJอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซํ้าซJอน ไม�ทันสมัย ยาก/ง�ายเปKนตJน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย�เก�า เพ่ือติดตามผลการนําความรูJและประสบการณ�ท่ีไดJรับจากการศึกษาใน
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หลักสูตรไปใชJในการทํางาน 
2.3 การประเมินผลโดยผูJใชJบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขJอเสนอแนะจากผูJใชJบัณฑิต 

เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปKนไปตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปKนไปตามตัวบ�งช้ีผลการ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและกาเรียนการสอน และเกณฑ�การประเมิน
ประจําปG 12 ตัวช้ีวัดตามท่ี สกอ. และหลักสูตรกําหนด รวม 15 ตัวช้ีวัด 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย�ประจําวิชา อาจารย�ผูJสอนนําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย�โดยนักศึกษาผูJบังคับบัญชา 
และหรือเพ่ือนร�วมงานแลJวแต�กรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงดําเนินการ
ทุกสิ้นปGการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห�พรJอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกJไขในจุดท่ีมีขJอบกพร�องสําหรับปGการศึกษา
ถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปfจจุบันและอาจารย�โดย
ศิษย�เก�าและโดยผูJใชJบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกJไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด
ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
เอกสารภาคผนวก 

 

1. แผนท่ีแสดงการกระจายผลการเรียนรูJ (Curriculum Mapping) 
ตารางท่ี 1  แผนท่ีแสดงการกระจายผลการเรียนรูJของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
ตารางท่ี 2  แผนท่ีแสดงการกระจายผลการเรียนรูJของหมวดวิชาเฉพาะ  

2. ประวัติอาจารย�ประจําหลักสูตร 
3.   คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขากายภาพบําบัด 
4.   ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าดJวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
5.    ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 766/2549)  เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค�าคะแนนของรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
6.   ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าดJวย การลงทะเบียนเรียนขJามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
7.   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ�และการพิจารณาอุทธรณ�โทษ

ทางวิชาการระดับปริญญาตร ี
8.   ตัวบ�งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนและ 

เกณฑ�การประเมินประจําปG 
9.   รายงานผลการประเมินหลักสตูรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูJมีส�วนไดJส�วนเสีย  
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรสีาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 
 11. ตารางเปรียบเทียบขJอแตกต�างระหว�างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 



 

 -58- 

มคอ. 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0 
จากหลักสูตรสู7รายวิชา(Curriculum Mapping) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางที่ 1  แผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู�ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

 
กลุ5มวิชา/คุณลักษณะบัณฑิต ด�านคุณธรรม (Moral) ด�านความรู� (Knowledge) 

พฤติกรรมเชิงคุณธรรม วิทยาศาสตร?/คณิตศาสตร? เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มนุษย?/สังคม 

วินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย� เสียสละ 
 เป!น

แบบอย#าง
ที่ดี  

แก&ป'ญหา
ทาง

คุณธรรม 
วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� สถิติ (วิจัย) 

การ
สื่อสาร 

คอมพิวเตอร� สารสนเทศ 
วัฒนธรรม/

สังคม 

การ
บริหาร/
จัดการ 

ภูมิป'ญญา
ท&องถิ่น 

กลุ5มวิชาภาษา                               
การสื่อสารและการเรียนรู�ด�วยตนเอง                                
000 101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

� � �               �         
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ  1 

� � �                         
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 

� � �                         
กลุ5มวิชาวิทย?-คณิต                               
การคิดเชิงวิเคราะห?และเชิงวิพากษ?                                
*000 168 การคิดเชิงวิพากษ�และการ
แก&ป'ญหา   � �       � �       � �     
000 130 ทักษะการรู&สารสนเทศ  

� �               � � �       
กลุ5มวิชามนุษย?-สังคม                               
คุณธรรม จริยธรรม คุณค5าของชีวิตในสังคม                                
*000 146  ความสุขของชีวิต  

� � �     �             �     
กลุ5มวิชามนุษย?-สังคม                               
วัฒนธรรมและภูมิปGญญา                               
*000 156  พหุวัฒนธรรม 

� � �                   �   � 
*000 158 วิถีชุมชนและการเรียนรู&ชุมชน 

� �               �   � � � � 
กลุ5มวิชาวิทย?-คณิต                               
ความรอบรู�และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน?                               
000 145 ภาวะผู&นําและการจัดการ 

� � � �                 �     
000 162  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม#  

� � �       �                 



 

 

 

 
ตารางที� 1  แผนที�แสดงการกระจายผลการเรียนรูข้องหมวดวิชาศึกษาทั �วไป  (Curriculum Mapping) (ต่อ) 

� ความรบัผิดชอบหลกั  � ความรบัผิดชอบรอง 
 
 
 
 

กลุ5มวิชา/คุณลักษณะบัณฑิต 

ด�านทักษะทางปGญญา  
(Cognitive Skills) 

ด�านทักษะความสัมพันธ?ระหว5างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills & Responsibility) 

ด�านทักษะการวิเคราะห?เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Numerical Analysis Skills & Communication and 
Information Technology) 

ค&นหาข&อเทจ็จริง ทํา
ความเข&าใจ ประเมิน
ข&อมูล การใช&ข&อมลู 

แก&ป'ญหาที่
ซับซ&อน 

ทักษะความสัมพันธ?ระหว5างบุคคล ความรับผิดชอบต5อตนเอง ความรับผิดชอบต5อสังคม 
ทักษะวิเคราะห?

เชิงตัวเลข 
ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการใช&
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ภาวะผู&นําและการ
บรหิารจัดการ 

วัฒนธรรมและ
สังคมที่แตกต#าง 

ทํางานกับ
ผู&อื่นได& 

ความรับผิดชอบการ
เรียนรู&อย#างต#อเนื่อง 

การพัฒนาตนเอง
ด&านอารมณ� 

การพัฒนาตนเอง
ด&านสังคม 

รักและภาคภูมิใจ
ในท&องถิ่น สถาบัน 

มีจิต
สาธารณะ 

 กลุ5มวิชาภาษา 
             

 การสื่อสารและการเรียนรู�ด�วยตนเอง  
             

 000 101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 � � 
  

� � 
 

� 
   

� � 

 000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ  1 � 
   

    
 

  
   

    

 000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2   � 
  

    
 

  
  � � � 

 กลุ5มวิชาวิทย?-คณิต 
             

 การคิดเชิงวิเคราะห?และเชิงวิพากษ?  
             

*000 168 การคิดเชิงวิพากษ�และการแก&ป'ญหา � 
  � � � � 

    � � 

 000 130 ทักษะการรู&สารสนเทศ  � 
   

� � 
 

� 
   

� � 

 กลุ5มวิชามนุษย?-สังคม 
             

 คุณธรรม จริยธรรม คุณค5าของชีวิตในสังคม  
             

*000 146  ความสุขของชีวิต  � � 
 � � 

 � 
    � � 

 กลุ5มวิชามนุษย?-สังคม 
             

 วัฒนธรรมและภูมิปGญญา 
             

*000 156  พหุวัฒนธรรม � 
   

� 
   

� 
  

� � 

*000 158 วิถีชุมชนและการเรียนรู&ชุมชน   
 � 

 � 
 � � � � 

 � � 

 กลุ5มวิชาวิทย?-คณิต 
             

 ความรอบรู�และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน? 
             

 000 145 ภาวะผู&นําและการจัดการ � � � � � � � � 
   � � 

 000 162  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม#      
 � � 

 � � 
 � 

 
    



 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู�ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก5น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห5งชาติ พ.ศ. 2552 5 ด�าน 
1. ด�านคุณธรรม 
    (ก) ผลการเรียนรู&ด&านคุณธรรมที่ต&องการพัฒนา 

1. มีวินัยด&านการตรงต#อเวลา 
2. มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได&รับมอบหมาย 
3. มีความซื่อสัตย�สุจริต โดยไม#คัดลอกผลงานคนอื่น ไม#ลงชื่อเข&าชั้นเรียนแทนเพื่อน 
4. เสียสละโดยการช#วยเหลือเพื่อนในระหว#างเรียน 
5. เป!นแบบอย#างที่ดีในการแต#งกาย การเอื้ออาทรต#อเพื่อนร#วมชั้นเรยีน 
6. สามารถจัดการป'ญหาทางคุณธรรมจริยธรรม เมื่อเกิดป'ญหาเฉพาะหน&าระหว#างเรียน 

    (ข) วิธีการสอน 
1. บรรยายและสอดแทรกคณ ุธรรมจรยิ ธรรมในเนื้อหา 
2. ผู&สอนเป!นแบบอย#างที่ด ี
3. สอนโดยใช&กรณีศึกษาในด&านคุณธรรมจรยิธรรม 
4. สอนโดยใช&ป'ญหาเป!นหลัก 

(ค) วิธีประเมินผล 
1. การเช็คชื่อเข&าชั้นเรียน 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การอภิปราย รายงาน การนําเสนอและการตอบคําถาม 
4. ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน 

2. ด�านความรู� 
    (ก) ผลการเรียนรู&ด&านความรู&ที่ต&องการพัฒนา 

1. อธิบายองค�ความรู&ด&านวิทยาศาสตร�กับชีวิตประจําวันได& 
2. ใช&ตัวเลขในการตีความหมายระดับพื้นฐานได& 
3. ใช&สถิติขั้นต&นในชีวิตประจําวัน 
4. อธิบายความหมายของการสื่อสารได& 
5. อธิบายส#วนประกอบคอมพิวเตอร�พร&อมบอกการใช&งานได& 
6. ให&ความหมายของสารสนเทศได& 
7. อธิบายความเชื่อมโยงของวฒั นธรรมในสังคมได& 



 

 

 

8. สามารถบริหารและจัดการป'ญหาของตนเองในชีวิตประจําวันได& 
9. เห็นคุณค#าของภูมิป'ญญาท&องถิ่น 

(ข) วิธีการสอน 
1. สอนแบบบรรยายโดยใช&ภาพประกอบ 
2. สอนโดยใช&กรณีศึกษา 
3. สอนโดยใช&โครงงานเป!นฐาน 
4. การเรียนรู&โดยการปฏิบัต ิ
5. การเรียนรู&แบบร#วมมือ 
6. การศึกษาดูงาน 

     (ค) วิธีประเมินผล 
1. การทดสอบย#อย 
2. การสอบ 
3. การนําเสนอรายงาน 
4. ผลงานรายงาน โครงงาน 

3. ด�านทักษะทางปGญญา 
(ก) ทักษะทางป'ญญาที่ต&องการพัฒนา 

1. สามารถสืบค&นวิเคราะห�และสังเคราะห�สารสนเทศมาใช&ในชีวิตประจําวัน 
2. สามารถนําความรู&แบบบูรณาการการแก&ป'ญหาที่ซับซ&อนได& 

    (ข) วิธีการสอน 
1. สอนแบบบรรยายโดยใช&ภาพประกอบ 
2. สอนโดยใช&กรณีศึกษา 
3. สอนโดยใช&โครงงานเป!นฐาน 
4. สอนโดยการปฏิบัต ิ
5. การเรียนรู&แบบร#วมมือ 

(ค) วิธีประเมินผล 
1. การทดสอบย#อย 
2. การสอบ 
3. การนําเสนองาน 



 

 

 

4. ผลงานรายงาน/โครงงาน 
4. ด�านทักษะความสัมพันธ?ระหว5างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     (ก) ผลการเรียนรู&ด&านทักษะความสัมพันธ�ระหว#างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต&องการพัฒนา 

1. สามารถเป!นผู&นําและผู&ตามได&อย#างมีประสิทธิภาพ 
2. ดํารงตนอยู#ในสังคมที่มคีวามแตกต#างทางวัฒนธรรมได&อย#างมีความสุข 
3. สามารถปรับสภาพอารมณ�เพื่อทํางานร#วมกับผู&อื่น 
4. รับผิดชอบต#องานที่ได&รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ#ม 
5. พัฒนาตนเองด&านการคิดในเชิงบวก 
6. พัฒนาตนเองให&สอดคล&องกับสภาพแวดล&อม 
7. แสดงออกซึ่งความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันและท&องถิ่น 
8. มีจิตสาธารณะพร&อมให&ความช#วยเหลือกับเพื่อนมนุษย� 

(ข) วิธีการสอน 
1. สอนโดยใช&โครงงานเป!นฐาน 
2. สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในสถาบันและในชุมชน 
3. การเรียนรู&แบบร#วมมือ 
4. การศึกษาดูงาน 

    (ค) วิธีประเมินผล 
1. ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออก 
2. เพื่อนประเมินเพื่อน 
3. ประเมินผลงานรายงาน โครงงาน 

5. ด�านทักษะการวิเคราะห?เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ก) ผลการเรียนรู&ด&านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต&องการพัฒนา 

1. สามารถใช&ทักษะวิเคราะห�เชิงตวัเลขได& 
2. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษได&อย#างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถใช&เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู&ได&อย#างเหมาะสม 

   (ข) วิธีการสอน 
1. สอนโดยการฝLกปฏิบัต ิ
2. สอนโดยใช&กรณีศึกษา 



 

 

 

3. สอนโดยใช&โครงงานเป!นฐาน 
(ค) วิธีประเมินผล 

1. การสอบ 
2. ประเมินผลการปฏิบตัว 
3. ผลงานรายงานและการนําเสนอ 

 



 

ตารางที่ 2  แผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู�ของหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู� ทักษะทางป6ญญา 

ความสัมพันธ8
ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห8
เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
ปฏิบตัิทาง
วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3..5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
2 หมวดวิชาเฉพาะ                       
   2.1  หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                       

312 108 เคมีหลักมูล � � �  � � � �  �     � � � � �    

315 122 ฟJสิกส8ระดับมหาวิทยาลัย �  � � � � � � � � � �   � � � � � �   

315 181 ปฏิบตัิการฟJสิกส8ทัว่ไป 1  �   � � � �  � �    � � � � �    

361 229 ประสาทกายวิภาคศาสตร8 � � � � � � �   � �    � � �  � �   

361 239 มหกายวิภาคศาสตร8พื้นฐาน 1 � � � � � � �   � �    � � �  � �   

361 249 มหกายวิภาคศาสตร8พื้นฐาน 2 � � � � � � �   � �    � � �  � �   

363 219 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษากายภาพบาํบดั � � �  � � �   � �  �   � �  � �   

366 419 
เภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 

     �     �  �        � � 

367 219 
สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 

� � � � � � � � � �  � �   � � � � � � � 

367 229 ประสาทสรีรวิทยา � � � � � � � � � �  � �   � � � � � � � 

**370 419 
จิตเวชศาสตร8สาํหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 

� � � � � �    � �    � � �   �   

*472 101 พื้นฐานชีววิทยาสําหรับกายภาพบาํบดั � �   � �     �     � �  �    

*472 102 พื้นฐานจุลชีววิทยาและภมูิคุ�มกันวิทยา
สําหรับกายภาพบาํบดั 

� �   � �     �     � �  � � �  

*472 205 พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับ
กายภาพบําบัด                            

� �    �    �      � �  � �   

516 402 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิตขิั้นแนะนํา                  � �    



 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู� ทักษะทางป6ญญา 

ความสัมพันธ8
ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห8
เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
ปฏิบตัิทาง
วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3..5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
2 หมวดวิชาบังคับ                       

*472 103 บทนําสู9กายภาพบําบัด � � �   � � �   �     � �  � � �  

*472 104 ร9างกายมนุษย8ขั้นพื้นฐานสําหรับ
กายภาพบําบัด                  

� �   � �    �      � �  � �   

*472 206 สรีรวิทยาของการออกกําลังกายสําหรับ
กายภาพบําบัด         

 �    �    �      � �      

*472 207 การรักษาด�วยการออกกําลังกาย � �     �   �     � �   �    

*472 211 การรักษาด�วยเครื่องมือทาง
กายภาพบําบัด 

 �    � �   �       �   � �  

*472 212 ไฟฟSาบําบดัและการวินิจฉัยด�วยไฟฟSา  �    � �   �       �   � �  

*472 213 ธาราบําบดัและกายภาพบาํบดับูรณา
การ  

 �   �  �   �    � �    � � � � 

*472 221 กายภาพบําบัดในระบบหายใจในผู�ใหญ9 
1 

 �   � � �   � �     � �  � � �  

*472 231 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 1  � �   � �  �  �        � � � � 

*472 241 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบ
กระดูกและกล�ามเนื้อในกลุ9มอาการ
ความผิดปกตขิองรยางค8บน                                                               

 �  �  � �  � � � � �   � �  � � �  

*472 271 การฝUกงานคลินิกทางกายภาพบาํบดั 1 � �     �    �    �  �   � �  

*472 281 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก
สําหรับกายภาพบาํบดั 1 

� �    � �   � �     � �  �  �  

*472 308 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ
กายภาพบําบัด                           

�    �     �     � �   � �   

*472 322 กายภาพบําบัดในระบบหายใจในผู�ใหญ9 2  �   � � �   � �     � �  � � �  

*472 323   กายภาพบําบัดระบบไหลเวียนโลหิตใน
ผู�ใหญ9 

� �   � � �   � �     � �  � � � � 



 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู� ทักษะทางป6ญญา 

ความสัมพันธ8
ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห8
เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
ปฏิบตัิทาง
วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3..5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
*472 332 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 2  � �   � �    �  �   �    � �  

*472 333 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 3  � �   � �    �  �   �    � �  

*472 342 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบ
กระดูกและกล�ามเนื้อในกลุ9มอาการ
ความผิดปกตขิองรยางค8ล9าง                                                                  

 �  �  � �  � � � � �   � �  � � �  

*472 343 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบ
กระดูกและกล�ามเนื้อในความผิดปกติ
ของกระดูกสันหลัง I                                                                                              

 �  �  � �  � � � � �   � �  � � �  

*472 344 บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบ
กระดูกและกล�ามเนื้อในความผิดปกติ
ของกระดูกสันหลัง II                                                                  

 �  �  � �  � � � � �   � �  � � �  

*472 351 กายภาพบําบัดเด็ก                                                    �     �     � �  �    � � � � 

*472 352 กายภาพบําบัดในระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิตในเด็ก 

                      

*472 361 กายภาพบําบัดในผู�สูงอาย ุ  �   �  �   �    � �    � � �  

*472 372 การฝUกงานคลินิกทางกายภาพบาํบดั 2 � �     � �    �  �  � � �  � �  

*472 373 การฝUกงานคลินิกทางกายภาพบาํบดั 3 � � �    � �      �  � �  �  �  

*472 382 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก
สําหรับกายภาพบาํบดั 2   

� �     � �   � �    � �  � � �  

*472 424 กายภาพบําบัดระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิตในผู�ใหญ9ระยะวิกฤต   

 �   � � �   � �     � �  � � �  

*472 462 กายภาพบําบัดชุมชน  � � �    �  � �  �  � � �  � � �  

*472 463 กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ � �    � �   �      �   � � �  

*472 464 จรรยาบรรณและการบริหารงาน
กายภาพบําบัด  

� � � � �   �     � � �     �   

*472 474 การฝUกงานคลินิกทางกายภาพบาํบดั 4                              � �    �    �    �  �  �  � � 



 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู� ทักษะทางป6ญญา 

ความสัมพันธ8
ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห8
เชงิตัวเลข  

การสื่อสาร และการ
ใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
ปฏิบตัิทาง
วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3..5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
*472 475 การฝUกงานคลินิกทางกายภาพบาํบดั 5                            � �   � �   �    � �  � � �  � � 

*472 476 การฝUกงานคลินิกทางกายภาพบาํบดั 6  � �   � �   �    � �  � � �  � � 

*472 483 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก
สําหรับกายภาพบาํบดั  3   

� �    � �   � �     � �  � � �  

 472 491 สัมมนาทางกายภาพบาํบดั  � �      �   �     � � � �   

 472 499 ภาคนิพนธ8 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�ของหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู�ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีความรู� ความเข�าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานต'างๆที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 
1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด�านคุณธรรม จริยธรรม เช'น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย4สุจริต เสียสละ เคารพในคุณค'าศักดิ์ศรีของความเป7นมนุษย4 และสามารถจัดการกับ

ป:ญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช�ดุลยพินิจที่เหมาะสม 
1.3 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับป:ญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบําบัด 
1.4 ส'งเสริมให�ผู�ใช�บริการได�รับรู� และเข�าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการกายภาพบําบัด 

 2. ความรู�  
2.1 อธิบายสาระสําคัญของศาสตร4ที่เป7นพื้นฐานของชีวิต 
2.2 อธิบายสาระสําคัญของศาสตร4พื้นฐานวิทยาศาสตร4สุขภาพ 
2.3 อธิบายสาระสําคัญของศาสตร4ทางวิชาชีพกายภาพบําบัด 
2.4 อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงานเบื้องต�นของระบบการบริการกายภาพบําบัด 
2.5 มีความรู�ด�านการวิจัยและการติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการ 

 3. ทักษะทางป:ญญา 
3.1 สามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองให�มีความรู�ความสามารถเพิ่มขึ้น 
3.2 สามารถคิดวิเคราะห4อย'างเป7นระบบ  โดยใช�องค4ความรู�ทางวิชาชีพและความรู�อื่นที่เกี่ยวข�อง เพื่อให�เกิดผลลัพธ4ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ 



 

3.3 สามารถใช�กระบวนการทางวิทยาศาสตร4ในการวิจัยหรือสร�างนวัตกรรมที่เกี่ยวข�องกับวิชาชีพกายภาพบําบัด  
3.4 สามารถประยุกต4ใช�ความรู�ในการแก�ไขป:ญหาให�สอดคล�องกับสถานการณ4 
3.5 สามารถประยุกต4ใช�และบูรณาการความรู�สาขากายภาพบําบัด กับความรู�ศาสตร4อื่นๆที่เกี่ยวข�อง เพื่อแก�ไขป:ญหาอย'างมีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับสถานการณ4และ

บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4. ความสัมพันธ4ระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ4อย'างสร�างสรรค4กับผู�ใช�บริการ  ผู�ร'วมงาน  และผู�บังคับบัญชา 
4.2 สามารถทํางานเป7นทีมในบทบาทผู�นําและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ4ที่แตกต'างกัน 
4.3 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ   

 5. ทักษะการวิเคราะห4เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถศึกษา ทําความเข�าใจประเด็นป:ญหา เลือก และประยุกต4ใช�เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร4ที่เกี่ยวข�องอย'างเหมาะสม ในการศึกษาค�นคว�าและเสนอแนะแนว

ทางแก�ไขป:ญหา 
5.2 สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข�อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข�อมูลสารสนเทศได�อย'างเหมาะสม  
5.3 สามารถสื่อสารได�อย'างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช�รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม 

 6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 6.1 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ปFองกัน บําบัดรักษา ฟHIนฟู และส'งเสริมสุขภาพแก'ผู�ใช�บริการตาม

มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด  
6.2 สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย'างเป7นองค4รวม โดยประยุกต4ใช�ความรู� ความเข�าใจศาสตร4กายภาพบําบัดและศาสตร4ที่เกี่ยวข�อง การใช�เหตุผลทาง

คลินิก (clinical reasoning)  และหลักฐานเชิงประจักษ4 (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 
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2.  ประวตัิอาจารย�ประจาํหลกัสตูร 
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 ประวัติอาจารย�ประจําหลักสูตร  
 

1.  นางสาวน�อมจิตต� นวลเนตร� 
 1.1  ตําแหน�งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย
 

1.2  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป- พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย 2526 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สรีรวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย 2532 

ปริญญา
เอก 

Doctor of Philosophy University of South 
Australia, Australia 

2540 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1 ตํารา หนังสือ 
1) น�อมจิตต� นวลเนตร�, วัณทนา วัฒนศิลปD. (บรรณาธิการ). การรักษาทาง

กายภาพบําบัดสําหรับผูIปJวยอัมพาตครึ่งซีก. ขอนแกQน: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยขอนแกQน, 2542. 

2) น�อมจิตต� นวลเนตร�. แนวทางการฟTUนฟูผูIปJวยอัมพาตท่ีบIาน. ใน: เจียมจิต แสง
สุวรรณ, อัจฉรา หลQอวิจิตร (บรรณาธิการ). คูQมือการดูแลผูIปJวยอัมพาตท่ีบIาน. 
ขอนแกQน: ขอนแกQนการพิมพ
, 2544: 37-80. 

3) น�อมจิตต� นวลเนตร�. อัมพาตครึ่งซีก….ทQานสามารถชQวยเขาไดI. กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพ
สุขภาพใจ, 2545. 

4) น�อมจิตต� นวลเนตร�. หลักการทางกายภาพบําบัดสําหรับผูIปJวยทางระบบ
ประสาท. ขอนแกQน: โรงพิมพ
คลังนานาวิทยา, 2548. 

5) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การเคล่ือนยIายตัวผูIปJวยอัมพาตครึ่งซีก. ใน: สุกัลยา สิทธิคง
ศักด์ิ, วรวรรณ คําฤาชา (บรรณาธิการ). การเดินและการเคล่ือนยIายตัว. ขอนแกQน: 
โรงพิมพ
คลังนานาวิทยา, 2549: 63-73. 

6) น�อมจิตต� นวลเนตร�. หลักการทางกายภาพบําบัดสําหรับผูIปJวยทางระบบ
ประสาท. พิมพ
คร้ังที่ 3. ขอนแกQน: โรงพิมพ
คลังนานาวิทยา, 2550. 

7) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การเคล่ือนยIายผูIปJวยอัมพาตครึ่งซีก. ใน: สุกัลยา สิทธิคง
ศักด์ิ, วรวรรณ คําฤาชา (บรรณาธิการ). การเดิน การเคล่ือนยIายตัว และอุปกรณ

ชQวย. ขอนแกQน: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยขอนแกQน, 2552: 97-106. 

8) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การฝfกเดินสําหรับผูIปJวยอัมพาตครึ่งซีก. ใน: สุกัลยา สิทธิคง
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ศักด์ิ, วรวรรณ คําฤาชา (บรรณาธิการ). การเดิน การเคล่ือนยIายตัว และอุปกรณ

ชQวย. ขอนแกQน: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยขอนแกQน, 2552: 107-26. 

9) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การจัดทQาทางสําหรับผูIปJวยอัมพาตครึ่งซีก. ใน: สุกัลยา อมต
ฉายา, วรวรรณ คําฤาชา (บรรณาธิการ). การเดิน การเคล่ือนยIายตัว และอุปกรณ

ชQวย. ขอนแกQน: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยขอนแกQน, 2552: 127-32. 

10) น�อมจิตต� นวลเนตร�. ศาสตร
นQารูIสําหรับงานกายภาพบําบัดชุมชน. ขอนแกQน: โรง
พิมพ
คลังนานาวิทยา, 2553. 

1.3.2 งานวิจัย 
1) โฉมณี พัฒนพีระเดช, นฤมล แสงอํายวน, น�อมจิตต� นวลเนตร�, สายเงิน เสริม

ศรี,    สุกัญญา ธํารงอนันตสกุล. การดูแลแกIไขความพิการทางการเคล่ือนไหว
ในเด็กสมองพิการดIวยตนเอง. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 
2536; 5: 45-52. 

2) น�อมจิตต� นวลเนตร�. ความตIองการการบริการทางกายภาพบําบัดใน
โรงพยาบาลชุมชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารกายภาพบําบัด 2541; 20: 1-18. 

3) น�อมจิตต�  นวลเนตร� . การไดIงานทําของบัณฑิตกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยขอนแกQน ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไทย. วารสารกายภาพบําบัด 
2542; 21: 130-43. 

4) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การวัดความตึงตัวของกลIามเน้ือเหยียดเขQาดIวยวิธี 
Modified Pendulum. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2543; 
12: 73-9. 

5) น�อมจิตต�  นวลเนตร� . การไดIงานทําของบัณฑิตกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยขอนแกQน ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ: การศึกษาตอนท่ี 2. วารสาร
กายภาพบําบัด 2543; 22: 103-14. 

6) Kukongviriyapan U, Kukongviriyapan V, Pasurivong O, 
Simasathiasophon S, Nualnetr N, Preepram S. Antihypertensive 
effect of crude leaf extract from Dendrophthoe pentandra in 
renal hypertensive rats. Thai J Physiol Sci 2000; 13: 21-9. 

7) น�อมจิตต� นวลเนตร�. ปuญหาการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนของบัณฑิต
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแกQน. วารสารเทคนิคการแพทย
และ
กายภาพบําบัด 2544; 13: 166-75. 

8) น�อมจิตต� นวลเนตร� . การฝfกปฏิบัติงานในชุมชนสําหรับนักศึกษา
กายภาพ บํา บัด : กรณี ศึกษาจากภาค วิชากายภาพ บําบั ด 
มหาวิทยาลัยขอนแกQน. วารสารกายภาพบําบัด 2545; 24: 59-70. 

9) น�อมจิตต� นวลเนตร�, นันทกา ทาประโคน, เบญจา แซQล้ิม, สุพัตรา ธนาไธสง, 
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กลIวยไมI พรหมดี, ณิชานันทน
 ปuญญาเอก. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการใชI
ออกซิเจนสูงสุดระหวQางผูIท่ีเปwนพาหะโรคเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบิน
อีกับผูIที่มีฮีโมโกลบินชนิดปกติ. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 
2546; 15: 27-35. 

10) น�อมจิตต� นวลเนตร�, ยุทธศิลปD ปyานภูมิ, ปนัดดา ปูนอน, จันทแรม ภาโนมัย, 
อนุชา นิลประพันธ
. การฟTUนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน: กรณีศึกษาท่ี
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู. วารสารเทคนิคการแพทย
และ
กายภาพบําบัด 2546; 15: 44-51. 

11) น�อมจิตต� นวลเนตร�, ปริญญา วรรณกุล, ศุภธิดา รักยุติธรรมกุล, อุไรรัตน
 จัน
ทะเลิศ. การสํารวจความรูIของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูQบIานเก่ียวกับ
เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง: กรณีศึกษา 2 ตําบล ของจังหวัดอุดรธานี. วารสาร
เทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2547; 16: 44-56. 

12) น�อมจิตต� นวลเนตร�, กลIวยไมI พรหมดี. การฝfกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชนสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด ช้ันปzท่ี 4: กรณีศึกษาจากภาควิชา
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแกQน. วารสารกายภาพบําบัด 2548; 27: 
25-40. 

13) น�อมจิตต� นวลเนตร�, สิริรักษ
 ภาภิรมย
. การสํารวจส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการในเขตเมืองขอนแกQน. วารสารวิทยาลัยราชสุดา 2549; 2: 
26-38. 

14) น�อมจิตต� นวลเนตร�. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทัศนะของ
นักศึกษากายภาพบําบัดเก่ียวกับการจัดการปuญหาสุขภาพของประชาชน: 
กรณีศึกษาจากภาควิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแกQน. วารสาร
กายภาพบําบัด 2549; 28 (3): 11-22. 

15) พรพิมล จันทรวิโรจน
, น�อมจิตต� นวลเนตร�, ผกาวลี พุQมสุทัศน
, สุวิทย
 อริย
ชัยกุล, มัณฑนา วงศ
ศิรินวรัตน
, ลลิตา สุริยะประภาดิลก และคณะ. ระบบ
กายภาพบําบัดของประชาชนไทยในทศวรรษหนIา (พ.ศ. 2548-2557). 
วารสารกายภาพบําบัด 2550; 29: 56-68. 

16) วรุณนภา ศรีโสภาพ, น�อมจิตต� นวลเนตร�, วิชัย อึงพินิจพงศ
. กายภาพบําบัด
ท่ีบIานโดยมีครอบครัวเปwนศูนย
กลางในผูIปJวยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
เรื้อรัง. วารสารกายภาพบําบัด 2550; 29: 115-25. 

17) น�อมจิตต� นวลเนตร�. ทัศนคติของนักศึกษากายภาพบําบัดตQอการดูแลผูIปJวยท่ี
บIาน: กรณีศึกษาจากสายวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแกQน. วารสาร
เทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2551; 20: 210-20. 

18) น�อมจิตต� นวลเนตร�, ปริญญา วรรณกุล, ศุภธิดา รักยุติธรรมกุล, อุไรรัตน
 
จันทะเลิศ, บุศรา เพชรโต, พุทธิพงษ
 พลคําฮัก และคณะ. การศึกษาความรูI
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และการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันเก่ียวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูQบIาน. วารสารวิจัย มข. 2551; 13: 807-18. 

19) ป{ยะนุช สวนสิน, น�อมจิตต� นวลเนตร�. ลักษณะการบริการทาง
กายภาพบําบัดท่ีพึงประสงค
ของชุมชน. วารสารกายภาพบําบัด 2551: 30: 
95-105. 

20) Nualnetr N. Physical therapy roles in community-based 
rehabilitation: a case study in rural areas of north eastern 
Thailand. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal 2009; 20: 
73-82. 

21) ศิริมา บุญญรัตน
, น�อมจิตต� นวลเนตร�, วิชัย อึงพินิจพงศ
, อลงกต เอมะสิทธ์ิ. 
ผลของโปรแกรมกายภาพบํ าบัด ท่ี มี ผูI รั บบริ การ เปwน ศูนย
 กลางตQ อ
ความสามารถในการทรงตัวของผูIสูงอายุ. วารสารเทคนิคการแพทย
และ
กายภาพบําบัด 2552; 21: 57-73. 

22) ธนากร ธนวัฒน
, น�อมจิตต� นวลเนตร�, วิชัย อึงพินิจพงศ
. พฤติกรรมสรIาง
เสริมสุขภาพของนักศึกษากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแกQน. วารสาร
เทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2552; 21: 268-76. 

23) Nualnetr N, Srisoparb W, Eungpinichpong W. The application of 
community neurorehabilitation using a family-centred approach 
to persons with disability: a case study in stroke survivors. Asia 
Pacific Disability Rehabilitation Journal 2010; 21: 71-9. 

24) น�อมจิตต� นวลเนตร�, ศิวพร พิมพ
พิทักษ
. การประยุกต
แนวคิดการจัดบริการ
กายภาพบําบัดโดยมีผูIรับบริการเปwนศูนย
กลางสูQงานกายภาพบําบัดชุมชน. 
วารสารกายภาพบําบัด 2553; 32: 73-80. 

25) น�อมจิตต� นวลเนตร�, จันทิมาภรณ
 ศรีเรือง, รัตนา บุญมาศ, อารดา ไชยมูล, 
ศิริมา บุญญรัตน
. การประเมินความเส่ียงตQอการหกลIมของผูIสูงอายุในชุมชน
ดIวยแบบประเมิน Thai Fall Risk Assessment Tool และ Berg Balance 
Scale. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2553; 22: 179-87. 

26) ป{ยนันท
 สุรินทร
รัตน
, อลงกต เอมะสิทธ์ิ, น�อมจิตต� นวลเนตร�. การประเมิน
ความคมชัดของการมองในผูIที่ เมารถ. วารสารเทคนิคการแพทย
และ
กายภาพบําบัด 2554; 23: 71-6. 

 เดือนเพ็ญ ศรีขา, สะอาด โยธาทูน, น�อมจิตต� นวลเนตร�. สถานการณ
ความ
เส่ียงตQอโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนสามเหล่ียม อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกQน. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2554; 23: 159-64. 

27) ศิวพร พิมพ
พิทักษ
, น�อมจิตต� นวลเนตร�, วิชัย อึงพินิจพงศ
. ผลของการ
บริการกายภาพบําบัดแบบมีผูIปJวยเปwนศูนย
กลางตQอความตQอเน่ืองของการ
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ปฏิบัติโปรแกรมที่บIานของผูIที่มีอาการปวดเขQา. วารสารเทคนิคการแพทย
และ
กายภาพบําบัด 2554; 23: 186-96. 

 อัญภัชชา สาครขันธ
, น�อมจิตต� นวลเนตร�. การมีสQวนรQวมของชุมชนเพื่อ
ปรับปรุงการเขIาถึงบริการดIานการแพทย
ของคนพิการ: กรณีศึกษาตําบล
หนองบอน อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารเทคนิคการแพทย

และกายภาพบําบัด 2554; 23: 274-83. 

28) Nualnetr N, Sakornkhan A. How to improve the accessibility to 
medical services of persons with disabilities in Thailand. 
Disability, CBR and Inclusive Development 2012; 23: 34-49. 

29) ผกาวลี พุQมสุทัศน
, น�อมจิตต� นวลเนตร�, พรพิมล จันทรวิโรจน
, สุวิทย
 อริย
ชัยกุล, มัณฑนา วงศ
ศิรินวรัตน
, จีรวรรณ ดนัยต้ังตระกูล. กลไกการกQอตัวและ
ปรับตัวของงานบริการกายภาพบําบัดในชุมชน. วารสารกายภาพบําบัด 2555; 
34: 45-54. 

30) พรพิมล จันทรวิโรจน
, น�อมจิตต� นวลเนตร�, ผกาวลี พุQมสุทัศน
, สุวิทย
 อริย
ชัยกุล, มัณฑนา วงศ
ศิรินวรัตน
. ชุดสิทธิประโยชน
ของการบริการ
กายภาพบําบัดเพื่อการฟTUนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
สําหรับผูIท่ีมีความ
บกพรQองดIานการเคล่ือนไหวในชุมชน. วารสารกายภาพบําบัด 2555. (In 
press) 

31) น�อมจิตต� นวลเนตร�, เดือนเพ็ญ ศรีขา. ความรูIเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง
และการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเส่ียงตQอโรคหลอดเลือดสมองของผูIมีภาวะเส่ียง
ในชุมชนสามเหล่ียม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกQน. วารสารเทคนิคการแพทย

และกายภาพบําบัด 2555.  

 Nualnetr N, Thanawat T. Health-promoting behaviors of physical 
therapy students. J Phys Ther Sci 2012.  

 
1.3.3 บทความทางวิชาการ 

1) น�อมจิตต� นวลเนตร�. ผูIปJวยอัมพาตครึ่งซีก..ทQานสามารถชQวยเขาไดI. 
วารสารศูนย
แพทย
ศาสตร
 2526; 9: 238-45. 

2) น�อมจิตต� นวลเนตร�. กายภาพบําบัดสําหรับสตรีกQอนคลอด. วารสารศูนย

แพทย
ศาสตร
 2527; 10: 52-4. 

3) น�อมจิตต� นวลเนตร�. กายภาพบําบัดสําหรับสตรีหลังคลอด. วารสารศูนย

แพทย
ศาสตร
 2527; 10: 104-7. 

4) น�อมจิตต� นวลเนตร�. ส่ิงควรรูIเบ้ืองตIนในการออกกําลังกาย. วารสารศูนย

แพทย
ศาสตร
 2528; 11: 37-41. 

5) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การเดิน..ยาชูกําลังขนานพิเศษ. วารสารศูนย
แพทย
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ศาสตร
 2528; 11: 74-7. 
6) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การควบคุมการทรงทQาในผูIสูงอายุ. วารสารเทคนิค

การแพทย
และกายภาพบําบัด 2540; 9: 1-10. 
7) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การตรวจประเมินการทรงตัวในผูIสูงอายุ. วารสาร

เทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2541; 10: 59-70. 
8) น�อมจิตต� นวลเนตร�. ลักษณะ Pusher Syndrome ในผูIปJวยอัมพาตครึ่ง

ซีก. วารสารกายภาพบําบัด 2542; 21: 67-72. 
9) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การเรียนรูIใหมQทางประสาทยนต
. วารสาร

กายภาพบําบัด 2542; 21: 167-74. 
10) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การทรงตัวในผูIสูงอายุ. วารสารพฤฒาวิทยาและเวช

ศาสตร
ผูIสูงอายุ 2543; 1: 46-50. 
11) น�อมจิตต� นวลเนตร�. Constraint-induced Movement Therapy: 

วิธีการใหมQในการรักษาผูIปJวยอัมพาตครึ่งซีก. วารสารเทคนิคการแพทย

และกายภาพบําบัด 2544; 13: 79-85. 

12) น�อมจิตต� นวลเนตร�. รูปแบบการวิจัยทางกายภาพบําบัด. วารสารเทคนิค
การแพทย
และกายภาพบําบัด 2545; 14: 35-49. 

13) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การฟTUนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน. วารสาร
กายภาพบําบัด 2547; 26: 28-36. 

14) น�อมจิตต� นวลเนตร�. นักกายภาพบําบัดกับงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ. 
วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร
ครอบครัว 2552; 1: 43-6. 

15) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การออกกําลังกายสําหรับผูIสูงอายุ. วารสารประสาท
วิทยาศาสตร
ภาคตะสันออกเฉียงเหนือ 2552; 4: 83-8. 

16) น�อมจิตต� นวลเนตร�. การบริการกายภาพบําบัดที่พึงประสงค
ของ
ประชาชน: มุมมองจากนักวิชาชีพ. วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวช
ศาสตร
ครอบครัว 2552; 3: 56-8. 

17) น�อมจิตต� นวลเนตร�. นักกายภาพบําบัดกับโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน. 
วารสารประสาทวิทยาศาสตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554; 6: 45-9. 

 
 1.3.4 ส่ือการสอน 

1) สุกัลยา สิทธิคงศักด์ิ, น�อมจิตต� นวลเนตร�. วิซีดีส่ือการสอน เรื่อง การจัดทQาทางและการ
เคล่ือนยIายตัวผูIปJวยอัมพาตครึ่งซีก. 2543. 

2) น�อมจิตต� นวลเนตร�. วิซีดีส่ือการสอน เรื่อง การออกกําลังกายใหIผูIปJวยอัมพาต. 2544. 
1.4.  ประสบการณ�การสอนระดับอุดมศึกษา  29  ปz 
1.5   ภาระงานสอน 

              1.5.1 ระดับปริญญาตรี 
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471 111 รQางกายมนุษย
ขั้นพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 
471 112 ปฏิบัติการรQางกายมนุษย
ขั้นพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 
471 213 การประเมินผลข้ันพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 
471 214 ปฏิบัติการประเมินผลข้ันพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 
471 215 การเคล่ือนยIายตัว กายอุปกรณ
และอวัยวะเทียม 
471 216 ปฏิบัติการเคล่ือนยIายตัว กายอุปกรณ
และอวัยวะเทียม 
471 217 ชีวกลศาสตร
ขั้นพื้นฐาน 
471 218 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร
ข้ันพื้นฐาน 
471 223 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 
471 224 ปฏิบัติการออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 
471 272 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 
471  356 กายภาพบําบัดในภาวะทางประสาทวิทยา 1  
471 357 ปฏิบัติการกายภาพบําบัดในภาวะทางประสาทวิทยา 1  

471 373 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 
471  475 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 
471  491 สัมมนาหัวขIอเรื่องปuจจุบัน 
471  499 ภาคนิพนธ
 

              1.5.2 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด) 
475 719  การปฏิบัติทางกายภาพบําบัดโดยใชIหลักฐานเชิงประจักษ
 
475 757 การวินิจฉัยเชิงคลินิกทางกายภาพบําบัด 
475 743 การเดินและการควบคุมการทรงทQา  
475 891  สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบําบัด 1 
475 892  สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบําบัด 2 
475 899 วิทยานิพนธ
 

 
2.  นางวัณทนา ศิริธราธิวัตร 

2.1  ตําแหน�ง (ปCจจุบัน) :  รองศาสตราจารย
  
2.2  ประวัติการศึกษา : 
 

ระดับ ชื่อปริญญา 
(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป- พ.ศ. ที่จบ 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(กายภาพบําบัด) 

มหาวิทยาลัยขอนแกQน, ประเทศไทย 2535 

ปริญญาเอก Ph.D. 
(Physiotherapy) 

The University of Sydney, Australia 2542 



-78- 

 

 
2.3 ผลงานวิชาการ 

2.3.1 ตํารา 
1) นIอมจิตต
 นวลเนตร
, วัณทนา วัฒนศิลปN. (บรรณาธิการ). การรักษาทางกายภาพบําบัดสําหรับ

ผูIปJวยอัมพาตคร่ึงซีก. ขอนแกQน: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยขอนแกQน, 2542. 
2) วัณทนา ศิริธราธิวัตร.  แบบประเมินพัฒนาการดIานการเคล่ือนไหว Alberta Infant Motor 
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วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2549;18:29-36. 
2.3.4  ส่ือการสอน 

  - 
2.4. ประสบการณ�การสอนระดับอุดมศึกษา 

       23  ปz 
2.5. ภาระงานสอน 

2.5.1 ระดับปริญญาตรี 
471 111 รQางกายมนุษย
ข้ันพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 
471 112 ปฏิบัติการรQางกายมนุษย
ขั้นพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 
471 213 การประเมินผลข้ันพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 
471 214 ปฏิบัติการประเมินผลข้ันพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 
471 215 การเคล่ือนยIายตัว กายอุปกรณ
และอวัยวะเทียม 
471 216 ปฏิบัติการเคล่ือนยIายตัว กายอุปกรณ
และอวัยวะเทียม 
471 217 ชีวกลศาสตร
ขั้นพื้นฐาน 
471 218 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร
ข้ันพื้นฐาน 
471 223 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 
471 224 ปฏิบัติการออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 
471 272 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 
471 307         ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับกายภาพบําบัด 
471 367 กายภาพบําบัดในกุมารเวชศาสตร
 
471 368 ปฏิบัติการกายภาพบําบัดในกุมารเวชศาสตร
 
471 373 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 
471 475 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 
471 491 สัมมนาหัวขIอเรื่องปuจจุบัน 
471 499 ภาคนิพนธ
 

2.5.2 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด) 
475 719  การปฏิบัติทางกายภาพบําบัดโดยใชIหลักฐานเชิงประจักษ
 
475 757 การวินิจฉัยเชิงคลินิกทางกายภาพบําบัด 
475 728    วิทยาศาสตร
การเคล่ือนไหวของมนุษย
แบบบูรณาการ 1 
475 743 การเดินและการควบคุมการทรงทQา  
475 744 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัดข้ันสูงสําหรับผูIปJวยเด็กทางระบบประสาท 
475 891  สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบําบัด 1 
475 892  สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบําบัด 2 
475 899 วิทยานิพนธ
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2.5.3 ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การเคล่ือนไหวของ
มนุษย�) 

476 996 ดุษฎีนิพนธ
 
476 997 ดุษฎีนิพนธ
 

 
 

3.  นางทกมล กมลรัตน� 
3.1  ตําแหน�งทางวิชาการผูIชQวยศาสตราจารย
  
3.2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป- พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(กายภาพบําบัด) 
(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

มหาวิทยาลัยขอนแกQน, ประเทศไทย 2539 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สีรวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย 2542 

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy 
(Medical Sciences) 

University of Aberdeen ประเทศ 
สหราชอาณาจักร 

2556 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1 ตํารา หนังสือ 
1) รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล และทกมล กมลรัตน�. การจัดการทางกายภาพบําบัดโดยใชIเทคนิคการ

ขยับเคล่ือนระบบประสาท. ขอนแกQน; โรงพิมพ
คลังนานาวิทยา, 2550. 
3. 3.2 งานวิจัย 

1) Williams LM, Campbell FM, Drew JE, Koch C, Hoggard N, Rees WD, Kamolrat 
T, Thi Ngo H, Steffensen IL, Gray SR, Tups A. The development of diet-
induced obesity and glucose intolerance in C57BL/6 mice on a high-fat diet 
consists of distinct phases. PLoS One. 2014 Aug 29;9(8):e106159. doi: 
10.1371/journal.pone.0106159. eCollection 2014. 

2) Kamolrat T, Gray SR. The effect of eicosapentaenoic and docosahexaenoic 
acid on protein synthesis and breakdown in murine C2C12 myotubes. 
Biochem Biophys Res Commun. 2013 Mar 22;432(4):593-8. doi: 
10.1016/j.bbrc.2013.02.041. Epub 2013 Feb 21. 

3) Kamolrat T, Gray SR, Thivierge MC. Fish oil positively regulates anabolic 
signalling alongside an increase in whole-body gluconeogenesis in ageing 
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skeletal muscle. Eur J Nutr. 2013 Mar;52(2):647-57. doi: 10.1007/s00394-012-
0368-7. Epub 2012 May 13. 

4) Gray SR, Kamolrat T. The effect of exercise induced cytokines on insulin 
stimulated glucose transport in C2C12 cells. Cytokine. 2011 Aug;55(2):221-8. 
doi: 10.1016/j.cyto.2011.04.019. Epub 2011 May 19. 

5) ทกมล กมลรัตน�, จุฑารัตน
 พิมพะนิตย
, พัชรินทร
 สุนทรศัพท
, เวียงใจ   ปุญยะสาร. ผลของ
การคลายจุดท่ีมีแรงตึงบนกระดูกสันหลังระดับอกตQอองศาการเคล่ือนไหวของการกIมคอแบบ
ผูIอ่ืนทําใหIในคนปกติ. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2549; 18(2): 56-66. 

6) ทกมล กมลรัตน�.  การฟTUนฟูผูIปJวยหลังผQาตัดใสQขIอตะโพกเทียม.  วารสารเทคนิคการแพทย

และกายภาพบําบัด 2547;16(1):22-30. 

7) ทกมล หรรษาวงศ�, รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, อุไรวรรณ ชัชวาลย
, สุภาภรณ
  ผดุงกิจ, ปyอม 
พันธุ
พรหม, วัชระษา ยืนชีวิต, สุพัตตรา อํานวย. ผลของการเคล่ือนไหวขIอแบบผูIอ่ืนทําใหIบน
กระดูกสันหลังระดับคอตQอการทํางานของระบบประสาทซิมพาเธติกในคนปกติ. วารสาร
เทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2544; 13(3) : 145-55. 

8) รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, สุภาภรณ
 ผดุงกิจ, ทกมล หรรษาวงศ�, ธวัชชัย สุวรรณโท, สมเกียรติ 
เหมือนชาติ. ผลของ central postero-anterior pressures technique ตQอองศาการ
เคล่ือนไหวของกระดูกสันหลังระดับเอว. วารสารกายภาพบําบัด 2544; 23(1): 1-11. 

3.3.3     บทความทางวิชาการ 
1) ทกมล กมลรัตน
.  การฟTUนฟูผูIปJวยหลังผQาตัดใสQขIอตะโพกเทียม.  วารสารเทคนิคการแพทย


และกายภาพบําบัด 2547;16(1):22-30. 
3.3.4 ส่ือการสอน - 

3.4 ประสบการณ�การสอนระดับอุดมศึกษา 
15 ปz 

3.5 ภาระงานสอน 
3.5.1 ระดับปริญญาตรี 

471 111 รQางกายมนุษย
ข้ันพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 
471 112 ปฏิบัติการรQางกายมนุษย
ข้ันพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 
471 213 การประเมินผลข้ันพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 
471 214 ปฏิบัติการประเมินผลข้ันพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 
471 214 ชีวกลศาสตร
ขั้นพื้นฐาน 
471 215 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร
ขั้นพื้นฐาน 
473 272 
471 307         

การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับกายภาพบําบัด 

473  315 การบําบัดดIวยการจัด ดัด และดึง 
473  361 กายภาพบําบัดทางออร
โธป{ดิกส
 1 
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473  362 กายภาพบําบัดทางออร
โธป{ดิกส
 2 
473  475 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 
473  491 สัมมนาหัวขIอเรื่องปuจจุบัน 
473  499 ภาคนิพนธ
 

3.5.2 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด) 
475  731 ทักษะระดับวิชาชีพในการบําบัดดIวยการจัดและดัดดึงขIอ 
475 891  สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบําบัด 1 
475 892  สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบําบัด 2 

 
4.  นางสาวสุภาภรณ� ผดุงกิจ 
    4.1  ตําแหน�งทางวิชาการ  ผูIชQวยศาสตราจารย
  

4.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป- พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลัยขอนแกQน, ประเทศไทย 2532 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(สีรวิทยาของการออก
กําลังกาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย 2538 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการ  

4.3.1 ตํารา หนังสือ 
1)  สุภาภรณ� ผดุงกิจ. สรีรวิทยาของหมอนรองกระดูก. ใน: ทวีศักด์ิ จรรยาเจริญ, 

ลักขณา มาทอ (บรรณาธิการ). การรักษาผูIปJวยปวดหลังเน่ืองจากภาวะหมอนรอง
กระดูกสันหลังย่ืนหรือปล้ิน. ขอนแกQน: ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิค
การแพทย
 มหาวิทยาลัยขอนแกQน, 2545:1-30 

4.3.2 งานวิจัย 
1) Saengsirisuwan V, Phadungkij S, Pholpramool C.  Renal and liver 

functions and muscle injuries during training and after competition in 
Thai boxers. Br J Sports Med 1998;32:304–308. 

2) รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, สุภาภรณ� ผดุงกิจ, อุไรวรรณ ชัชวาลย
, เพ็ญนภา ศิริสานต
, พัช
รินทรา กรองสันเทียะ, สุวรรณา ปูJช่ืน. การวัดคQาความโคIงปกติของกระดูกสันหลัง
ระดับเอวในทQายืนโดยใชI flexible ruler. วารสารเทคนิคการแพทย
และ
กายภาพบําบัด 2543; 12: 108-15.  

3) รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, วัณทนา วัฒนศิลปD, สุภาภรณ� ผดุงกิจ, เพ็ญนภา ศิริสานต
, พัช
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รินทรา กรองสันเทียะ, สุวรรณา ปูJช่ืน, มนัสพร เศรษดาวิทย
, ฉันทนา หวังเล้ียงกลาง. 
ความสัมพันธ
ระหวQางเพศและดรรชนีมวลกายกับความโคIงของกระดูกสันหลังระดับ
เอวในทQายืน. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2544; 13: 20-9.  

4) รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, สุภาภรณ� ผดุงกิจ, ทกมล หรรษาวงศ
, ธวัชชัย สุวรรณโท, 
สมเกียรติ หม่ืนชาติ. ผลของ central postero-anterior pressures technique ตQอ
องศาการเคล่ือนไหวของกระดูกสันหลังระดับเอว. วารสารกายภาพบําบัด 2544; 23: 
1-11.  

5) ทกมล หรรษาวงศ
, รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, อุไรวรรณ ชัชวาลย
, สุภาภรณ� ผดุงกิจ, 
ปyอม พันธุ
พรหม, วัชระษา ยืนชีวิต, สุพัตตรา อํานวย. ผลของการเคล่ือนไหวขIอแบบ
ผูIอ่ืนทําใหIบนกระดูกสันหลังระดับคอตQอการทํางานของระบบประสาทซิมพาเธติกใน
คนปกติ. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 2544; 13: 145-55.  

6) รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, อุไรวรรณ ชัชวาลย
, สุภาภรณ� ผดุงกิจ, ยอดชาย บุญประกอบ, 
จตุรัตน
 กันต
พิทยา, ปรีดา อารยาวิชานนท
 และคณะ. เทคนิค postero-anterior 
pressure ในผูIปJวยปวดหลังจากภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวย่ืนหรือปล้ิน. 
ศรีนครินทร
เวชสาร 2544; 16: 239-50.  

7) Suvarnnato T, Puntumethakul R, Boonphakob Y, Phadungkit S. 
Intratester reliability of three clinical methods of measuring active 
cervical range of motion in normal subjects: A preliminary study. J med 
Tech Phys Ther 2010; 21(1)(suppl): 40. งานประชุมวิชาการเน่ืองในโอกาสการ
สถาปนาครบรอบ 30 ปzคณะเทคนิคการแพทย
 มหาวิทยาลัยขอนแกQน เร่ืองความทIา
ทายของเทคนิคการแพทย
แลกายภาพบําบัดในยุคแหQงการเปล่ียนแปลง ณ โรงแรมพูล
แมน ขอนแกQน ราชาออคิด วันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2552 

8) จุฑารัตน
 อดิเรกอุดมรัตน
, รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, สุภาภรณ�  ผดุงกิจ,สาวิตรี วันเพ็ญ, 
วัณทนา วัฒนศิลปD. ผลการว่ิงบนลูQว่ิงไฟฟyาระหวQาง novices และ experienced 
runners ตQอองศาการเคล่ือนไหวของหลังในทQากIมหลังและแอQนหลัง. ว. วิจัย มข. 
2552 9(4) ,41-49 

9) ธวัชชัย  สุวรรณโท, รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, ยอดชาย บุญประกอบ, สุภาภรณ� ผดุงกิจ. 
ความนQาเช่ือถือของการวัดองศาการเคล่ือนไหวของคอในทางคลินิกสามวิธีใน
อาสาสมัครปกติ (การศึกษานํารQอง). วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบัด 
2553; 22(2): (In Press). 

10) Thavatchai Suvarnnato, Rungthip Puntumethakul, Yodchai Boonphakop, 
Suphaporn Phadungkit, Preeda Arayawichanon. The immediate effects 
of a single thoracic manipulation on cervical range of motion and pain 
in patients with chronic mechanical neck pain: a randomized controlled 
trial. Journal of Rehabilitation Medicine 2010; suppl(48): 81. 
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11) รุIงทิพย
  พันธุเมธากุล, สุภาภรณ� ผดุงกิจ, สาวิตรี วันเพ็ญ,  มณเฑียร พันธุเมธากุล, 
ธงชัย ประฏิภาณวัตร. ความชุกของภาวะความผิดปกติของระบบกลIามเน้ือและ
กระดูกในผูIปJวยเบาหวาน. วารสารกายภาพบําบัด 2554; 33(3), 99-107. 

12) รุIงทิพย
  พันธุเมธากุล, สุภาภรณ� ผดุงกิจ, สาวิตรี วันเพ็ญ, จตุรัตน
 กันต
พิทยา, ธงชัย 
ประฏิภาณวัตร  มณเฑียร พันธุเมธากุล. ผลระยะส้ันของการออกกําลังกายแบบชัก
รอกตQอภาวะขIอไหลQติดในผูIปJวยเบาหวาน. วารสารกายภาพบําบัด 2554; 33(3), 125-
134. 

13) สุกัลยา อมตฉายา, ลักขณา มาทอ, มะลิวัลย
 หมวกแกIว, อชิระ หิรัญตระกูล, สุภา
ภรณ� ผดุงกิจ. ความเปwนไปไดIของความแตกตQางระหวQางความเร็วปกติและความเร็ว
สูงสุดในการบQงช้ีการเส่ือมถอยความสามารถ: การศึกษาเบื้องตIน. วารสารเทคนิค
การแพทย
และกายภาพบําบัด 2554; 23(1), 88-94. 

14) อุไรวรรณ ชัชวาลย
, รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, พรรณี ปfงสุวรรณ, สาวิตรี วันเพ็ญ, ยอด
ชาย บุญประกอบ, สุภาภรณ� ผดุงกิจ, มณเฑียร พันธุเมธากุล. ความชุกของอาการ
ป ว ดข อ ง ร ะ บ บ ก ลI า ม เ น้ื อ แ ล ะ ก ร ะ ดู ก ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญา ต รี 
มหาวิทยาลัยขอนแกQน. วารสารเทคนิคการแพทย
และกายภาพบําบดั พ.ค - ส.ค. 

2556;25(2)  :193-202 
  4.3.3 บทความทางวิชาการ 

1) รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, สุภาภรณ� ผดุงกิจ. การดึงขIอตQอกระดูกสันหลังสQวนเอว. วารสาร
กายภาพบําบัด 2542; 21: 151-8. 

  4.3.4 ส่ือการสอน 
1) รุIงทิพย
 พันธุเมธากุล, สุภาภรณ� ผดุงกิจ. วิซีดีส่ือการสอน เร่ือง การตรวจประเมินทาง

กายภาพบําบัดบริเวณกระดูกสันหลังระดับคอสQวนบน. 2543. 
 

 4.4 ประสบการณ�การสอนระดับอุดมศึกษา 
  21  ปz 
 4.5 ภาระงานสอน 

4.5.1 ระดับปริญญาตรี 
471 111 รQางกายมนุษย
ข้ันพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 
471 112 ปฏิบัติการรQางกายมนุษย
ข้ันพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 
471 213 การประเมินผลข้ันพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 
471 214 ปฏิบัติการประเมินผลข้ันพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 
471 214 ชีวกลศาสตร
ขั้นพื้นฐาน 
471 215 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร
ขั้นพื้นฐาน 
471 223 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 
471 224 ปฏิบัติการออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 
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473  272 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 
473  315 การบําบัดดIวยการจัด ดัด และดึง 
473  361 กายภาพบําบัดทางออร
โธป{ดิกส
 1 
473  362 กายภาพบําบัดทางออร
โธป{ดิกส
 2 
473  475 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 
473  491 สัมมนาหัวขIอเรื่องปuจจุบัน 
473  499 ภาคนิพนธ
 

  4.5.2 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด) 
475 731 ทักษะระดับวิชาชีพในการบําบัดดIวยการจัดและดัดดึงขIอ 
475 728    วิทยาศาสตร
การเคล่ือนไหวของมนุษย
แบบบูรณาการ 1  
475 789 วิทยาศาสตร
การออกกําลังกายเพื่อสQงเสริมสุขภาพ             
475 741 การจัดการปuญหาในภาวะผิดปกติของระบบโครงรQางและกลIามเน้ือ  
475 732 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัดข้ันสูงในผูIปJวยทางระบบโครงรQางและ

กลIามเน้ือ 
475  757 การวินิจฉัยเชิงคลินิกทางกายภาพบําบัด 

. 
5.  นายพลลพัฏฐ�  ยงฤทธิปกรณ� 

5.1  ตําแหน�งทางวิชาการ  อาจารย
  
5.2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ป- พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลัยขอนแกQน, ประเทศไทย 2549 

ปริญญาเอก ปริญญาดุษฏีบัณฑิต 
(พยาธิชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกQน, ประเทศไทย 2554 

 
5.3  ผลงานทางวิชาการ  

   5.3.1 ตํารา หนังสือ 
- 

    5.3.2 งานวิจัย 
1) Ponlapat Yonglitthipagon, Chawalit Pairojkul, Yaovalux Chamgramol, Jason 

Mulvenna, Banchob Sripa. Up-regulation of annexin A2 in 
cholangiocarcinoma caused by Opisthorchis viverrini and its implication as a 
prognostic marker. International  Journal of Parasitology 40 (2010); 1203-
1212. 
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2) Jason Mulvenna, Ponlapat Yonglitthipagon, Banchob Sripa, Paul Brindley, 
Alex Loukas, Jeffrey Bethony. Banking on the future: biobanking for "omics" 
approaches to biomarker discovery for Opisthorchis-induced 
cholangiocarcinoma in Thailand. Parasitol Int. (2012); Mar;61(1):173-7. 

3) Banchob Sripa, Bandit Thinkhamrop, Eimorn Mairiang, Thewarach Laha, 
Sasithorn Kaewkes, Paiboon Sithithaworn, Maria Victoria Periago, 
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi, Ponlapat Yonglitthipagon, Jason Mulvenna, 
Paul J. Brindley, Alex Loukas, and Jeffrey M. Bethony. Elevated plasma IL-6 
associates with increased risk of advanced fibrosis and cholangiocarcinoma 
in individuals infected by Opisthorchis viverrini. PLoS NTDs (2012). May; 6(5): 
e1654. 

4) Ponlapat Yonglitthipagon, Chawalit Pairojkul,  Yaovalux Chamgramol, Alex 
Loukas, Jason Mulvenna, Vajarabhongsa Bhudhisawasdi, Banchob Sripa. 
Prognostic significance of peroxiredoxin 1 and ezrin-radixin-moesin binding 
phosphoprotein 50 in cholangiocarcinoma. Human Pathology (2012). In 
Press. 

5) Ponlapat Yonglitthipagon, Chawalit Pairojkul, Alex Loukas, Jason Mulvenna, 
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi, Banchob Sripa. Proteomics-based 
identification of alpha-enolase as a potential prognostic marker in 
cholangiocarcinoma. Clinical Biochemistry (2012). July; 45(11-12); 827-34. 

  5.3.3 บทความทางวิชาการ 
 - 

  5.3.4 ส่ือการสอน 
- 

5.4 ประสบการณ�การสอนระดับอุดมศึกษา 
       2  ปz 
 

5.5. ภาระงานสอน 
      5.5.1 ระดับปริญญาตรี 

471 111 รQางกายมนุษย
ข้ันพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 
471 112 ปฏิบัติการรQางกายมนุษย
ข้ันพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 
471 213 การประเมินผลข้ันพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 
471 214 ปฏิบัติการประเมินผลข้ันพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 
471 223 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 
471 224 ปฏิบัติการออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 
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473  272 การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 
473  491 สัมมนาหัวขIอเรื่องปuจจุบัน 
473  499 ภาคนิพนธ
 

  5.5.2 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด) 
475 728    วิทยาศาสตร
การเคล่ือนไหวของมนุษย
แบบบูรณาการ 1  
475 789 
475 891 
475 892 

วิทยาศาสตร
การออกกําลังกายเพื่อสQงเสริมสุขภาพ     
สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบําบัด 1 
สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบําบัด 2 
     

6.  นางสาวเสาวนีย� นาคมะเริง 
    6.1 ตําแหน�งทางวิชาการ - 
 6.2 ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ป- พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(กายภาพบําบัด เกียรติ
นิยมอันดับสอง) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกQน, ประเทศไทย 2546 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(สรีรวิทยาทาง
การแพทย
) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกQน, ประเทศไทย 2554 

    
 6.3 ผลงานทางวิชาการ (ย�อนหลัง 10 ป-) 
  6.3.1  ตํารา หนังสือ 

  - 
  6.3.2  งานวิจัย 

1) Sompamit K, Kukongviriyapan U, Nakmareong S, Pannangpetch P, 
Kukongviriyapan V. Curcumin improves vascular function and alleviates 
oxidative stress in non-lethal lipopolysaccharide-induced endotoxaemia 
in mice. Eur J Pharmacol. 2009; 616: 192-9. 

2) Naowaboot J, Pannangpetch P, Kukongviriyapan V, Kukongviriyapan U, 
Nakmareong S, Itharat A.  Mulberry leaf extract restores arterial pressure 
in streptozotocin-induced chronic diabetic rats. Nutri Res. 2009; 29: 602-
8.  
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3) Sompamit K, Kukongviriyapan U, Donpunha W, Nakmareong S, 
Kukongviriyapan V. Reversal of cadmium-induced vascular dysfunction 
and oxidative stress by meso-2,3-dimercaptosuccinic acid in mice. 
Toxicol Lett. 2010; 198: 77-82. 

4) Nakmareong S, Kukongviriyapan U, Kukongviriyapan V, Kongyingyoes B, 
Pakdeechote P, Sompamit K. Effects of curcumin on hemodynamic and 
vascular structural alteration in L-NAME hypertensive rat. Srinakarind Med 
J 2010: 25 (suppl): 240-242.   

5) Poungrat Pakdeechote, Upa Kukongviriyapan, Warinee Berkban, Parichat 
Prachaney, Veerapol Kukongviriyapan, Saowanee Nakmareong. Mentha 
cordifolia extract inhibits the development of hypertension in L-NAME-
induced hypertensive rats. Journal of Medicinal Plants Research. 2011; 5: 
1175-1183. 

6) Nakmareong S, Kukongviriyapan U, Pakdeechote P, Donpunha W, 
Kukongviriyapan V, Kongyingyoes B, Sompamit K, Phisalaphong C. 
Antioxidant and vascular protective effects of curcumin and 
tetrahydrocurcumin in rats with L-NAME-induced hypertension. Naunyn 
Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2011; 383: 519-29. 

7) Nakmareong S, Kukongviriyapan U, Pakdeechote P, Kukongviriyapan V, 
Kongyingyoes B, Donpunha W, Prachaney P, Phisalaphong C. 
Tetrahydrocurcumin alleviates hypertension, aortic stiffening and 
oxidative stress in rats with nitric oxide deficiency. Hypertension Research 
(2011), 1–8. 

8) Orachorn Boonla, Saowanee Nakmareong, Upa Kukongviriyapan, 
Veerapol Kukongviriyapan, Bunkerd   Kongyingyoes, Poungrat   
Pakdeechote, Suphawan Thawornchinsombat. Rice bran peptides exert 
antihypertensive and antioxidant effects in renovascular hypertensive 
rats. Srinakarind Med J 2012; 26 (suppl): 175-177.   

 6.4. ประสบการณ�การสอนระดับอุดมศึกษา  3 ปz 
 6.5. ภาระงานสอน 
  6.5.1 ระดับปริญญาตรี 

473  272 
473  275 
471  351 

การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 
การฝfกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 
กายภาพบําบัดในระบบหัวใจและปอด 1 

471  354 กายภาพบําบัดในระบบหัวใจและปอด 2   
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471  327 กายภาพบําบัดในผูIสูงอายุ 
471  491 สัมมนาหัวขIอเรื่องปuจจุบัน 

6.5.2 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด)
475 891 
475 892 

สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบําบัด 1 
สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบําบัด 2 
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3.  คาํสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   

สาขากายภาพบาํบดั 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขากายภาพบําบัด 



LAN 11)9alAtlitil552.1fMcd51rdIlliaflq91511101fiqM151MJ 6710  

MV1)' 61iinqunictAnirnTh ntunconcrinniumviti 

A 	v 	 0  -, 
Lcw@lvinn5onarunn5cdijcuctillmAjnqmlvlunmnamcCiwim ar1V1)TlfrUnncort3 -161 

nmvon/6 LNIttimnuthLin-immtv15 -31FinwiBnn 	matiunmyruqarpil5Q4cuqnAnwlavillinA WM. 

9 &9 

nFTEigni.M9r1LR'IliltetanMi loo LLannmn b671(6)) LLIATIA=57RWALIVI1IVIE1AEJTMALfhl 

l9&o) LLat6h 	via.m-rilttithtnnmaxwilcounAjEA@TALdu (QTYcuci71 6)e0)G)/t9&&b) 131 @1 

T@nctp:iivqfivi56d@la.ivinlinunk6d@cuurictioriLinTounmyruqtu -J,ihthqoalnwiLLvil 6rFi cw.m. t9&t9 

lipoilmmutim5LnnTIJijcuttIlviAjnepnlviunFinamI QIn,C6Am an/n1Tnnnunnyrt3 -161 Rtl.iltLY1R1IRIIMLIA1116 

6). q/humnam5nwl6z-lija -Jg 	M LTJULIU 

• qli-Jumnamnwn. gaci nnn5o1lhN 

5@lFi1am1T156a1utS1 Ii5n5trunNa 

• tnlailh S@ILFiglAry a6 

:f

• 

rfiumnam5nwi6ackusvieun -J1F7licu-Ajwil 

b. 1411er1YNi/li4  qtuml 

a. rcvA, J 6i-JERriamnwlEivinLa 

11 v 	et 	2,) 	v 
'U MLLMUOT,IrthAMAT]  

L<N,rd5t5ricumninn 

Lchn@l(05n-run553.inn5 

tAcurna.incn•qvi51 q aqiinnEru@nviiinlvi u nAju 

riicuninn4v151qturprinnuct,i@navnIcounA 

6Aun553.inn5qmlqN -oln1uctA0113,1clirl'511EJ1A1EJ 

hvi55a.inn5qm1qturJAnnuct,i@nawrilviunAu 

IALtmaJnri5LLatLaisdnet,inn5 

ocrt) 	riti4nnutti 	bdiAa 

*-)Egi1am1TI6oicuctAllot4 elo(64) 

•@lar115cailrerd1nnwotLv1Rlcularian 11uLv1 1 

qai51/ifirl1,11/11,16611'ITLAVF1111ErlAjEJTVULLficlA 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด�วย การศกึษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 































 

 

 

 

 

 

 

 

5. ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก�น (ฉบบัท่ี 377/2546) ว�าด$วย การเทียบโอนรายวชิา 

และค�าคะแนนของรายวชิาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 



 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับท่ี   766   / 2549) 
เร่ือง   การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

 
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ   และผ่านการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  มาเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น     อีกทั้งเพื่อ
เป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ      พ.ศ.2542  มาตรา 15    ที่ก าหนดให้มีการ  
เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  และ  เพื่อปริวรรต
ให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย    เร่ือง  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ  พ.ศ.2545   ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่
เป็นระบบเหมาจ่าย 
 ฉะนั้น    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20   และ 23(1)    แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.2541   ประกอบกับข้อ 12.10   ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น    ว่าด้วย  การศึกษาขั้นปริญญาตรี   พ.ศ.2548     
และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่    7    / 2549  เมื่อวันที่  14   มิถุนายน   2549     
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับ
ปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไว้ดังนี ้
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่    766 /2549)  เร่ือง   การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 143/2543)  เร่ือง  การเทียบโอนรายวิชา   
ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2543  และ  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   377 /2546)  เร่ือง   การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ  ลงวันที่   วันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 
และ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4  ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  “ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง   ส านักทะเบียนและประมวลผล                            
(ส านัก บริหารและพัฒนาวิชาการ)   ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  3/2548)   

  “นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  “รายวิชา” หมายถึง  กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น ๆ 

 ข้อ.5.นักศึกษาผู้มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น    และเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืน
ระดับอุดมศึกษา  หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ                 
ที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 ข้อ 6  ก าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา  จะต้องยื่นค าร้อง     
ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  และ
สามารถยื่นค าร้องได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น   ที่งานบริการการศึกษาของคณะ ที่นักศึกษาสังกัด    
โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา  รายละเอียดของรายวิชา  และเค้าโครงรายวิชาเพื่อระกอบ   
การพิจารณาด้วย  ยกเว้น ผู้ขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเทียบโอน
รายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา              
ของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน  20  วันนับถัดจากวันสุดท้ายของก าหนดวันยื่นค าร้อง  และ
เป็นผู้ส่งผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา   และขั้นตอนการตรวจสอบ
รายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า               

ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ         
ตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่    
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C  หรือ
แต้มระดับคะแนน 2.00  หรือเทียบเท่า  และหรือ เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรของสาขาวิชานั้นก าหนด 
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7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่      

ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 
7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่างสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
7.1.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่เหลืออยู่      

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่  จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้       

ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่           
ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

7.1.8 เกณฑ์อื่นที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้ก าหนดขึ้นและจัดท าเป็นประกาศ               
ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑ์นี้ให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบโอนนั้น
สังกัด  เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 

7.2.2 คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามข้อ 7.2.1  
เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอน   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์  ข้อ 7.1  
หากเห็นชอบให้น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี 

ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายและการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาได้แล้วนั้น                
ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 
            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้น ๆได้  ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิต       
ที่ลงทะเบียนเรียนได้  ต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    
 ข้อ 10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้       โดยให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 
ตามประกาศนี้  การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
  ประกาศ     ณ   วันที่     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 
 

   (ลงชื่อ)           กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.   ระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด�วย การลงทะเบยีนเรียนข�ามมหาวิทยาลยั  

พ.ศ. 2541 







 

 

 

 

 

 

7.   ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก�น (ฉบบัท่ี 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัตกิารขอ
อุทธรณ*และการพจิารณาอุทธรณ*โทษทางวชิาการระดบัปริญญาตร ี
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ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 (ฉบับที�  1072/2550) 

เรื�อง  แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์โทษทางวชิาการระดับปริญญาตรี 
------------------------- 

เพื�อใหก้ารพิจารณาการขออุทธรณ์โทษของนกัศึกษาที�ถกูสั�งลงโทษทางวิชาการเนื�องจากการฝ่าฝืนระเบียบ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการศึกษาขั,นปริญญาตรี พ.ศ. 2548  หมวดที� 12 บทกาํหนดโทษ  ขอ้ 41 และขอ้ 42 และ
ระเบียบของมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ดว้ยการสอบประจาํภาคของนกัศึกษา พ.ศ. 2547  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและ
มีบรรทดัฐานเดียวกนัทั,งมหาวิทยาลยั   

ฉะนั,น อาศยัอาํนาจตามความมาตรา 20 และมาตรา 23(1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 
2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยั ในคราวประชุมครั,งที� 3/2550 เมื�อวนัที� 24 
กรกฎาคม 2550 และที�ประชุมคณบดี คราวประชุมครั, งที� 14/2550  เมื�อวนัที� 10  สิงหาคม  2550  จึงออกประกาศ
กาํหนดแนวปฏิบติัการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดบัปริญญาตรี ไวด้งันี,  

ขอ้ 1 ประกาศนี, เรียกวา่ “ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัที�  1072/2550) เรื�อง แนวปฏิบติัการขออุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดบัปริญญาตรี” 

ขอ้ 2 ประกาศฉบบันี,ใหใ้ชบ้งัคบัตั,งแต่บดันี, เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ในประกาศนี,  

“มหาวิทยาลยั”  หมายถึง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
“อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
“คณะ”   หมายถึง คณะ วิทยาลยั วิทยาเขต ที�นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีที�ถกูสั�งลงโทษสงักดัอยู ่
“นกัศึกษา”  หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ที�ถกูสั�งลงโทษทางวิชาการ 
“การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง การที�นกัศึกษาถกูสั�งลงโทษทางวิชาการเนื�องจากฝ่าฝืนระเบียบของ 

มหาวิทยาลยัที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ทุจริตในการสอบ คดัลอกผลงานทาง 
           วิชาการ ลงทะเบียนเรียนผิดเงื�อนไขของรายวิชา มีเวลาเรียนและ/ 
           หรือเวลาสอบซํ,าซอ้นกนั เป็นตน้ 

“การอุทธรณ์”  หมายถึง การที�นักศึกษายื�นเรื�องต่อมหาวิทยาลยัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อขอให ้
                                                  พิจารณาทบทวนคาํสั�งลงโทษ เนื�องจากเห็นว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  
                                                  หรือไม่เห็นดว้ยกบัคาํสั�งลงโทษ 

ขอ้ 4 ผูมี้สิทธิอุทธรณ์ตามประกาศนี,  ตอ้งเป็นนกัศึกษาที�ถูกสั�งลงโทษทางวิชาการโดยคาํสั�งของคณะหรือ
มหาวิทยาลยั  

ขอ้ 5 การอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษใหท้าํเป็นหนงัสือลงลายมือชื�อของผูอุ้ทธรณ์ เสนอต่ออธิการบดี โดยยื�นที�สํานกั
บริหารและพฒันาวิชาการภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทราบคาํสั�งลงโทษ 
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ขอ้ 6 นกัศึกษาสามารถอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษไดส้าํหรับตนเองเท่านั,น จะอุทธรณ์แทนผูอื้�นหรือมอบหมายให้ผูอื้�นอุทธรณ์
แทนมิได ้

ขอ้ 7 ให้มหาวิทยาลยัแต่งตั, งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการชุดหนึ� ง เพื�อพิจารณาอุทธรณ์เป็นการ 
เฉพาะราย ประกอบดว้ย 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์  เป็นประธานกรรมการ 
หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย 

2. ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ  เป็นรองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ (หรือที�เรียกชื�อเป็นอยา่งอื�น)  

จากคณะที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการอุทธรณ์ อีก 2 คน  เป็นกรรมการ 
4. นิติกรที�อธิการบดีมอบหมาย 1 คน   เป็นกรรมการ 
5. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 

สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ทั,งนี,อาจแต่งตั,งผูช่้วยเลขานุการไดอี้ก 1 คน 

ขอ้ 8 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการประชุม พิจารณาอุทธรณ์ จากผลการสอบขอ้เท็จจริงเบื,องตน้ที�
ดาํเนินการโดยคณะ เอกสาร หลกัฐาน หรืออื�นๆ ตามเห็นสมควร และอาจเชิญบุคคลที�เกี�ยวขอ้งให้ขอ้มูลเพื�อ
ประกอบการพิจารณาเพิ�มเติมได ้

ขอ้ 9 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ทาํรายงานสรุปผลการพิจารณาอุทธรณ์เสนอต่ออธิการบดี
ภายใน 45 วนั นับจากวนัรับคาํขออุทธรณ์ กรณีมีเหตุผลความจาํเป็นให้สามารถขออนุมติัขยายระยะเวลาการ
ดาํเนินการตามประกาศนี,ได ้ทั,งนี,ครั, งละไม่เกิน 60 วนั 

ขอ้ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที�ประชุมคณบดี มีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยั มีคาํสั�งเพิ�มโทษ ลดโทษ ยกโทษหรือยก
อุทธรณ์ ตามควรแก่กรณี แลว้แจง้คาํวนิิจฉยัเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อุ้ทธรณ์ทราบภายใน 15 วนั 

ขอ้ 11 ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศนี,  โดยให้มีอาํนาจการวินิจฉัยปัญหา การปฏิบติัตามประกาศนี,  และให้ถือ
คาํวนิิจฉยัของอธิการบดีเป็นที�สิ,นสุด 

 
 

                         ประกาศ  ณ  วนัที�    4  กนัยายน  พ.ศ. 2550 
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8. ตัวบ�งชี้ผลการดาํเนนิการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุเพื่อการประกนั 
คณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอนและเกณฑ*การประเมินประจาํป, 
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ตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
เพือ่การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ*การประเมินประจําป, 

 

ตัวบ�งช้ีและเป0าหมาย 
ป,การศึกษา 

ป,ที่ 1 ป,ที่ 2 ป,ท่ี 3 ป,ที่ 4 ป,ที่ 5 
1. อาจารย	ประจําหลักสูตรอย�างน�อยร�อยละ 80 มีส�วนร�วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
� � � � � 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล�องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาต ิหรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ�ามี) 

� � � � � 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ	ภาคสนาม 
(ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย�างน�อยก�อนการเป:ดสอนในแต�
ละภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ	ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเป:ดสอนให�ครบทุก
รายวิชา 

� � � � � 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังส้ินสุดป?การศึกษา 

� � � � � 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ�ามี) อย�างน�อยร�อยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเป:ดสอนในแต�ละป?การศึกษา 

� � � � � 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ	การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู�  จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ป?ที่แล�ว   

 � � � � 

8. อาจารย	ใหม� (ถ�ามี) ทุกคน ได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด�านการ
จัดการเรียนการสอน 

� � � � � 

9. อาจารย	ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย�างน�อยป?ละหนึ่งครั้ง 

� � � � � 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ต�อป? 

� � � � � 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป?สุดท�าย/ บัณฑติใหม�ที่มตี�อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม�น�อยกว�า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

   � � 

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑติท่ีมีต�อบัณฑิตใหม�                   
เฉล่ียไม�น�อยกว�า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    � 

13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต�อคุณภาพการเรียนการสอนและ
ทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉล่ียไม�น�อยกว�า 3.5 จากคะแนน

� � � � � 
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ตัวบ�งช้ีและเป0าหมาย 
ป,การศึกษา 

ป,ที่ 1 ป,ที่ 2 ป,ท่ี 3 ป,ที่ 4 ป,ที่ 5 
เต็ม 5 

14. ร�อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ�านการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพในครั้งแรก ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 

   � � 

15. ร�อยละของบัณฑิตมงีานทําภายใน 1 ป? หลังจากสําเรจ็การศึกษา ไม�
ตํ่ากว�าร�อยละ 80  

    � 
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9.  รายงานผลการประเมนิหลกัสตูรหรอืรายงานผลการศกึษาความพึงพอใจ 
ของผู!มีส#วนได!ส#วนเสยี (กรณีหลกัสตูรปรับปรุง) 
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สรุปแบบสอบถามบัณฑิตกายภาพบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย1 มหาวิทยาลัยขอนแก#น 
(เก็บข�อมูลจากบัณฑิตกายภาพบําบัด  คณะเทคนคิการแพทย# หลักสูตร พ.ศ.2552 รุ+นท่ี 1) 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง 2552 และหลักสูตรปรับปรงุ 2556 เป2นหลักสูตรท่ีแตกต+างกันน�อยมาก เนื่องจากเป2นการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือปรับตาม มคอ ของ สกอ  ดงันั้นจงึใช�แบบสอบถามของบัณฑิตกายภาพบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย# หลักสูตร 
พ.ศ.2552 รุ+นท่ี 1 ) 
ตารางข!อมูลท่ัวไปของบัณฑิต 

ข้อมลูทั
วไป จํานวน (n = 40) (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 9 22.5 
 หญิง 31 77.5 

วิธีคดัเข้าศกึษา 1) รับตรง  21 52.5 
 2) วิธีพิเศษ (เรียนดีท่ัว

ประเทศไทย)  
4 10 

 3) วิธีพิเศษ (อบต.)  1 2.5 
 4) วิธีพิเศษ (3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต� 
2 5 

 5) ทบวงมหาวิทยาลัย  8 20 
 6) อ่ืนๆ 1 2.5 

 ไม่ระบ ุ 3 7.5 
คะแนนเฉล่ีย สะสมตลอด 
หลักสูตร 

1) 2.00-2.50 1 2.5 

 2) 2.50-2.99 13 32.5 

 3) 3.00-3.49 20 50 
 4) 3.50-4.00 3 7.5 

 ไม+ระบ ุ 2 5 
ระยะเวลาท่ีใช�ในการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร 

1) 4 ปB 40 100 

 2) 5 ปB   
การสอบผ+านใบประกอบ 
วิชาชีพภายใน 

1) 1-2 เดือน 15 37.5 

 3) 3-4 เดือน 10 25 
 4) 5-6 เดือน 3 7.5 

 5) ยังไม+สอบ 1 2.5 

 6) 7 เดือน - 1 ปี 1 2.5 
 ไม+ระบ ุ 10 25 
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ข้อมลูทั
วไป จํานวน (n = 40) (คน) ร้อยละ 
จํานวนครั้งในการสอบใบ 

ประกอบวิชาชีพ 
1) 1 ครั้ง 31 77.5 

 2) 2 ครั้ง 7 17.5 
 3) อ่ืนๆ   

 ไม+ระบ ุ 2 5 
สถานภาพปEจจุบัน 1) ทํางานแล�ว 35 87.5 

 2) ทํางานแล�วและกําลังศึกษา
ต+อ 

  

 3) ยังไม+ได�ทํางานและมิได�
ศึกษาต+อ 

2 5 

 4) กําลังศึกษาต+อ 3 7.5 
 ไม+ระบ ุ -  
เงินเดือนหรือรายได�เฉล่ียต+อ 
เดือน 

1) 13,000-16,000 19 47.5 

 2) 16,001-19,000 4 10 
 3) 19,001-22,000 5 12.5 

 4) 22,001-25,000 4 10 
 5) มากกว+า 25001 2 5 

 ไม+ระบ ุ 6 15 
หลังจากสําเร็จการศึกษาแล�ว 
ท+านได�งานทําในระยะเวลา 

เท+าไร 

1) ได�งานทันที 7 17.5 

 2) 1-2 เดือน 14 35 
 3) 3-6 เดือน 13 32.5 

 4) 7-9 เดือน 1 2.5 

 5) 10-12 เดือน - - 
 6) มากกว+า 1 ปB - - 

 7) ได�งานทําระหว+างศึกษา - - 
 8) มีงานทําก+อนศึกษา - - 

 ไม+ระบ ุ 5 12.5 
ปEจจุบันท+านทํางานตําแหน+ง 1) นกักายภาพบาํบดั 29 72.5 

 2) นกับญัชี 2 5 
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ข้อมลูทั
วไป จํานวน (n = 40) (คน) ร้อยละ 

 3) อื
นๆ 4 10 
 ไม่ระบ ุ

 
5 12.5 

การนําความรู�จากท่ีเรยีนมา
ประยุกต#ใช�กับการทํางาน 

1) มากที
สดุ 22 55 

 2) มาก 5 12.5 

 3) ปานกลาง 1 2.5 

 4) น้อย 1 2.5 
 5) น้อยที
สดุ 3 7.5 

 ไม่ระบ ุ 8 20 
ความต�องการศึกษาต+อ 1)  ต้องการ 26 65 

 2) ไม่ต้องการ 11 27.5 
 ไม่ระบ ุ 3 7.5 
สาขาวิชาท่ีต�องการศึกษาต+อ/
กําลังศึกษาต+อ 

1)  สาขาเดมิ 13 32.5 

 2) สาขาอื
น คือ บริหาร 3 คน  
ความงาม 1 คน  นิตศิาสตร์ 
1 คน 

6 15 

ท+านเป2นสมาชิกสมาคม/ชมรม 
ใดบ�าง 

1) สมาคมกายภาพบําบดั
แหง่ประเทศไทย 

16 40 

 2) สมาคมศษิย์เก่าเทคนคิ
การแพทย์ฯ 

1 2.5 

 2) ทกุสมาคม 8 20 

 3) ไม่เป็น 2 5 

 ไม่ระบ ุ 10 25 
ท+านรับวารสารใดบ�างท่ี 
เก่ียวกับวิชาชีพ 

1) ยงัไม่สมคัร 
   ไม่ทราบวิธีรับ 3 คน 

15 37.5 

 2) วารสารกายภาพบาํบดั 3 7.5 

 3) วารสารเทคนิคการแพทย์
และกายภาพบาํบดั มข. 

1 2.5 

 4) ทกุวารสาร 3 7.5 
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ข้อมลูทั
วไป จํานวน (n = 40) (คน) ร้อยละ 

 ไม่ระบ ุ 18 45 
 
ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัหลักสูตร 

1. เป็นสาขาวิชาเรียนที
ดีมาก ได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน 

2. ในสายงานด้านที
เรียน หลกัสตูรดแีล้ว 

3. อยากให้หลกัสตูรที
เรียน เป็นมา 5 ปี 

4. ควรเน้นการฝึกปฏิบตัิจริงเพิ
มขึ Cน 

5. ควรแบ่งวิชาเรียนตอนปี2เทอม2 และปี3 เทอม1 มาเรียนตอนปี4 

6. เป็นหลกัสตูรที
ด ี

7. เน้นรู้ลกึและรู้จริง มีการฝึกปฏิบตัิเพื
อนําไปตอ่ยอด 

8. ควรมีชั
วโมง Lab เพิ
มมากขึ Cน/มีการส่งไปฝึกงานแต่ละที
ในสถาบนัหรือโรงพยาบาล เฉพาะทางจะได้ความรู้เพิ
มในแต่

ละด้านและลงลกึมากขึ Cน เช่น neuro สถาบนัประสาท ศนูย์สริินธร ortho โรงพยาบาลเลิศสนิ 

9. ควรที
จะเพิ
มรายวชิาที
เกี
ยวข้องกบัการเรียน และตดับางรายวิชาที
มคีวามจําเป็นน้อย สาํหรับวิชาชีพนี C 

10. เพิ
มเวลาเรียนไฟฟ้าบาํบดั 

11. ในการแก้ไขหลกัสตูรก่อนนาํมาใช้จริงนั Cนควรมีการทดลองใช้ก่อน 

12. เหมาะสมดีแล้ว แต่อยากให้ร่วมมือกบัโรงพยาบาลเอกชน(ดงูาน) 

13. ควรปรับปรุงให้ครอบคลมุและชดัเจนกวา่นี C 

ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการเรียนการสอน 

1. การเรียนการสอนครอบคลมุทั Cงทฤษฎีและปฏิบตั ิ

2. รวบรัดด้วยคณุภาพ 

3. เพิ
มการเรียนแบบวีดีทศัน์ 

4. เวลาเรียนที
แน่นอน ไม่เปลี
ยนหรือเลื
อนเวลาเรียน 

5. ควรเพิ
มการสอนทกัษะภาษาองักฤษ-จีน ในการสนทนา 

6. เอกสารการสอน ขอรายละเอยีดเพิ
มมากขึ Cน 

7. เพิ
มชั
วโมง lab 

8. อยากให้มีการแลกเปลี
ยน case present ตั Cงแตปี่ 3 และมีเพิ
มมาก 

9. เพิ
มการสอนในเรื
องของเนื Cอหาให้มากขึ Cน 
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10. เน้นให้มีเอกสารการเรียนอย่างละเอียด/แต่งเป็นหนงัสอื 

ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบักจิกรรมพฒันานักศึกษา 

1. นดัพบนกัศกึษาบอ่ยขึ Cน 

2. พฒันาจริยธรรม 

3. มีกิจกรรมพฒันานกัศกึษาที
ไม่กระทบการเรียน 

4. ทกัษะการเข้าสงัคม 

5. ควรมีกิจกรรมที
สอดคล้องกบัวิชาชีพ เพิ
มขึ Cน 

6. เพิ
มกิจกรรมระหว่างรุ่นพี
 รุ่นน้องให้มากขึ Cน 

7. ไม่มี 

8. กําหนดช่วงกิจกรรมให้ชดัเจน 

9. ให้เวลามากกว่านี C 

10. เหมาะสมดีแล้ว 
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สรุปแบบสอบถามผู!ใช!บัณฑิตกายภาพบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย1 มหาวิทยาลัยขอนแก#น 
(เก็บข�อมูลจากบัณฑิตกายภาพบําบัด  คณะเทคนคิการแพทย# หลักสูตร พ.ศ.2552 รุ+นท่ี 1) 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง 2552 และหลักสูตรปรับปรงุ 2556 เป2นหลักสูตรท่ีแตกต+างกันน�อยมาก เนื่องจากเป2นการปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือปรับตาม มคอ ของ สกอ  ดงันั้นจงึใช�แบบสอบถามของบัณฑิตกายภาพบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย# หลักสูตร 
พ.ศ.2552 รุ+นท่ี 1 )  จากแบบสอบถาม 9 ชุด   
 
ด!านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ      

หัวข!อประเมิน ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 0 

บัณฑิตสามารถ             

1.  ความมีระเบียบ วินัย และตรงต+อ
เวลา 

3 6 0 0 0 0 

  33.33% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.  ความซ่ือสัตย# สุจรติ 8 1 0 0 0 0 

  88.89% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

3.  ความเสียสละ เห็นประโยชน#
ส+วนรวม 

3 5 1 0 0 0 

  33.33% 55.56% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

4.  ความรับผิดชอบต+อตนเองและ
หน�าท่ีที่รับมอบหมาย 

5 4 0 0 0 0 

  55.56% 44.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

5.  การจดัการกับปEญหาคณุธรรม 
จริยธรรม โดยใช�ดุลยพินิจท่ีเหมาะสม 

3 5 1 0 0 0 

  33.33% 55.56% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.  ส+งเสริมให�ผู�ใช�บริการได�รับรู� และ
เข�าใจสิทธิของตนเองในการรับบรกิาร
กายภาพบําบัด 

3 3 3 0 0 0 

  33.33% 33.33% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

7. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และวิชาการ 

4 4 1 0 0 0 

  44.44% 44.44% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

8. ทัศนคติที่ดีต+อวิชาชีพ 6 3 0 0 0 0 
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  66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
 

      

ด!านความรู!และความสามารถด!านวิชาการและวิจัย      

หัวข!อประเมิน 

ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 0 

บัณฑิตสามารถ             

1.  มีองค#ความรู�ของศาสตร#ที่เป2น
พื้นฐานของชีวิต 

2 5 2 0 0 0 

  22.22% 55.56% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.  มีองค#ความรู�ของศาสตร#พื้นฐาน
วิทยาศาสตร#สุขภาพ 

1 7 1 0 0 0 

  11.11% 77.78% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

3.  มีองค#ความรู�ของศาสตร#ทาง
วิชาชีพกายภาพบําบัดและเข�าใจ
ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

1 7 1 0 0 0 

  11.11% 77.78% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

4.  ความรู�ในการ ส+งเสริม ปNองกัน 
รักษา และฟPQนสภาพทางระบบ
กล�ามเน้ือและกระดูก 

5 3 1 0 0 0 

  55.56% 33.33% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

5.  ความรู�ในการ ส+งเสริม ปNองกัน 
รักษา และฟPQนสภาพทางระบบ
ประสาท 

3 5 1 0 0 0 

  33.33% 55.56% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.   ความรู�ในการ ส+งเสริม ปNองกัน 
รักษา และฟPQนสภาพทางระบบ หายใจ
และไหลเวียนเลือด 

2 6 1 0 0 0 

  22.22% 66.67% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

7.   ความรู�ในการ ส+งเสริม ปNองกัน 
รักษา และฟPQนสภาพของผู�ปRวยเดก็ 

2 3 4 0 0 0 

  22.22% 33.33% 44.44% 0.00% 0.00% 0.00% 

8.   ความรู�ในการส+งเสริมสุขภาพ 4 5 0 0 0 0 
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  44.44% 55.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

9.   ความรู�ในการปNองกันความ
ผิดปกติของ การเคล่ือนไหวและ/หรือ
ภาวะแทรกซ�อน 

2 4 3 0 0 0 

  22.22% 44.44% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

11. การถ+ายทอดและเผยแพร+ความรู� 2 4 3 0 0 0 

  22.22% 44.44% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

12. ความรอบรู� การเพิม่พูนหรือการ
ต+อยอดองค#ความรู� 

2 4 3 0 0 0 

  22.22% 44.44% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

13. อ+านและวิเคราะห#วารสารทาง
การแพทย#ของไทย 

2 2 3 1 1 0 

  22.22% 22.22% 33.33% 11.11% 11.11% 0.00% 

14. อ+านและวิเคราะห#วารสารทาง
การแพทย#ของต+างประเทศ 

2 1 4 1 0 1 

  22.22% 11.11% 44.44% 11.11% 0.00% 11.11% 

15. เขียนบทความหรือผลงานทาง
วิชาการ 

2 2 3 1 1 0 

  22.22% 22.22% 33.33% 11.11% 11.11% 0.00% 
 
 
 

หัวข!อประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 5 5 
 

5 
 

16. เสนอผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชุม 

2 2 4 0 1 0 

  22.22% 22.22% 44.44% 0.00% 11.11% 0.00% 

17. แลกเปล่ียนความรู�ทางการแพทย#
กับบุคลากรด�านการแพทย#อ่ืนๆ 

1 6 2 0 0 0 
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  11.11% 66.67% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 

18. นําความรู�ใหม+ๆท่ีได�รับหรือสืบค�น
ไปใช�ให�เกิดประโยชน#ในงานท่ีทํา 

1 4 4 0 0 0 

  11.11% 44.44% 44.44% 0.00% 0.00% 0.00% 

19. ทําวิจัยหรือร+วมทําวิจัยในงานท่ี
รับผิดชอบได� 

0 3 5 1 0 0 

  0.00% 33.33% 55.56% 11.11% 0.00% 0.00% 

20. ร+วมมือในการให�ข�อมูลในการวิจัย
ได�ถูกต�องตามความเป2นจรงิ 

1 4 3 1 0 0 

  11.11% 44.44% 33.33% 11.11% 0.00% 0.00% 

21. นําเสนอผลการวิจัยท่ีน+าสนใจแก+
ผู�ร+วมงานในหน+วยงานและบุคคลท่ี
สนใจ 

2 2 4 1 0 0 

  22.22% 22.22% 44.44% 11.11% 0.00% 0.00% 

22. มีความรู�ด�านการวิจัยและการ
ติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการ 

0 5 3 1 0 0 

  0.00% 55.56% 33.33% 11.11% 0.00% 0.00% 

23.  มีความรู�เก่ียวกับกฎหมายวิชาชีพ
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

0 6 3 0 0 0 

  0.00% 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

24. มีความรู�เรื่องระบบประกันสุขภาพ  1 5 2 1 0 0 

  11.11% 55.56% 22.22% 11.11% 0.00% 0.00% 

25. มีความรู�เรื่องการจัดการและการ
บริหารงานเบ้ืองต�นของระบบการ
บริการกายภาพบําบัด 

2 4 3 0 0 0 

  22.22% 44.44% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 
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26. ความสามารถในการศึกษาต+อใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 

3 5 1 0 0 0 

  33.33% 55.56% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

       

ด�านทักษะทางปEญญา       

หัวข!อประเมิน ระดับความสามารถ 

 
บัณฑิตสามารถ 

5 4 3 2 1 0 

1.  เรียนรู�และพฒันาตนเองให�มี
ความรู�ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  

4 3 2 0 0 0 

 44.44% 33.33% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.  คิดวิเคราะห#อย+างเป2นระบบ  โดย
ใช�องค#ความรู�ทางกายภาพบําบัดและ
ความรู�อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง เพื่อให�เกิด
ผลลัพธ#ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพใน
การดูแลสุขภาพ 

4 4 1 0 0 0 

44.44% 44.44% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

 3.  ใช�กระบวนการทางวิทยาศาสตร#
ในการวิจยัหรือสร�างนวัตกรรมท่ี
เก่ียวข�องกับวิชาชีพกายภาพบําบัด 

2 6 1 0 0 0 

 22.22% 66.67% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

 4.  ประยุกต#ใช�ความรู�ในการแก�ไข
ปEญหาให�สอดคล�องกับสถานการณ# 

2 4 3 0 0 0 

 22.22% 44.44% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

 5.  ประยุกต#ใช�และบรูณาการความรู�
สาขากายภาพบําบัด กับความรู�ศาสตร#
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง เพื่อแก�ไขปEญหาอย+าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับ

2 5 2 0 0 0 



-127- 
 

สถานการณ#และบริบททางสุขภาพท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 22.22% 55.56% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 

       

ด�านความสัมพันธ#ระหว+างบคุคลและความรับผิดชอบ 

หัวข!อประเมิน 

ระดับความสามารถ 

 
บัณฑิตสามารถ 

5 4 3 2 1 0 

1.  มีจิตบริการ สามารถปรับตัว
และมีปฏิสัมพันธ#อย+างสร�างสรรค#กับ
ผู�ใช�บริการ  ผู�ร+วมงาน  และ
ผู�บังคับบัญชา 

  

5 3 1 0 0 0 

 
 

55.56% 33.33% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.  ทํางานเป2นทีมในบทบาทผู�นําและ
สมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ#ท่ี
แตกต+างกัน 

4 4 1 0 0 0 

 
3.  ความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพ   

44.44% 44.44% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

4 5 0 0 0 0 

  44.44% 55.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

       

ด�านทักษะการวิเคราะห#เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หัวข!อประเมิน ระดับความสามารถ 
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บัณฑิตสามารถ 

5 4 3 2 1 0 

1.  สามารถศึกษา ทําความเข�าใจ
ประเด็นปEญหา เลือก และประยุกต#ใช�
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร# ที
เก่ียวข�องอย+างเหมาะสม ในการ ศึกษา
ค�นคว�าและเสนอแนะแนวทางแก�ไข
ปEญหา 

  

0 5 4 0 0 0 

 
 

0.00% 55.56% 44.44% 0.00% 0.00% 0.00% 

2.  ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข�อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนําเสนอข�อมูล
สารสนเทศได�อย+างเหมาะสม 

1 5 3 0 0 0 

 11.11% 55.56% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

3.  ส่ือสารได�อย+างมีประสิทธิภาพและ
สามารถเลือกใช�รูปแบบการนําเสนอท่ี
เหมาะสม 
  

1 5 3 0 0 0 

11.11% 55.56% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

4.  ความรู�และทักษะในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

0 4 5 0 0 0 

  0.00% 44.44% 55.56% 0.00% 0.00% 0.00% 

5.  ความรู�และทักษะในการใช�
คอมพิวเตอร# 

2 4 3 0 0 0 

  22.22% 44.44% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

       

2.6 ด�านทักษะทางวิชาชีพ       

หัวข!อประเมิน 
ระดับความสามารถ 
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บัณฑิตสามารถ 

5 4 3 2 1 0 

 
 1.  สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน 
วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด ปNองกัน 
บําบัดรักษา ฟPQนฟ ูและส+งเสริมสุขภาพ
แก+ผู�ใช�บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 
        1.1  ทางระบบกล�ามเนื้อและ
กระดูก 

4 4 1 0 0 0 

 
 

44.44% 44.44% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

        1.2  ทางระบบหายใจและ
ไหลเวียนเลือด 
  

2 6 1 0 0 0 

 
         

22.22% 66.67% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

 1.3  ทางระบบประสาท 2 6 1 0 0 0 

 
 1.4  ผู�ปRวยเด็ก 

22.22% 66.67% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 

1 4 3 1 0 0 

  11.11% 44.44% 33.33% 11.11% 0.00% 0.00% 

2.  สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ
กายภาพบําบัดอย+างเป2นองค#รวม โดย
ประยุกต#ใช�ความรู� ความเข�าใจศาสตร#
กายภาพบําบัดและศาสตร#ที่เก่ียวข�อง 
การใช�เหตุผลทางคลินิก (clinical 
reasoning)  และหลักฐานเชิง
ประจักษ# (evidence-based) ในการ
ปฏิบัติงาน 

2 6 1 0 0 0 

  22.22% 66.67% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00% 
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ด�านอัตลักษณ# 

หัวข!อประเมิน 
ระดับความสามารถ 

 
 

5 4 3 2 1 0 

ท+านคิดว+าบัณฑิตกายภาพบําบัด  
มหาวิทยาลัยขอนแก+น สะท�อน   อัตต
ลักษณ#ของผู�เรียน คือ บัณฑิตพร�อม
ทํางาน (ready to work) อยู+ในระดับ
ใด 

3 4 2 0 0 0 

  
 

33.33% 44.44% 22.22% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเร่ืองมาตรฐานคณุวฒิุระดับปรญิญาตรี 
สาขาวชิากายภาพบาํบัด พ.ศ. 2556 

 



  หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชากายภาพบําบัด 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชากายภาพบําบัด  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชากายภาพบําบัด  ต้องมีมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่า  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชากายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชากายภาพบําบัด  
ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  โดยมีหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชากายภาพบําบัด  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชากายภาพบําบัด  
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้  ภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



   
 

 
 
 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



มคอ.๑ 

 

๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด 
๑. ชื่อสาขาวิชา 

กายภาพบําบัด 
Physical Therapy  
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
กายภาพบําบัดบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)  
กภ.บ. หรอื วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
Bachelor of Physical Therapy or Bachelor of Science (Physical Therapy)  
B.PT. or B.Sc. (Physical Therapy) 
 

๓. ลักษณะของสาขาวิชา  
สาขาวิชากายภาพบําบัดเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อมนุษย์ทุกวัย ทั้งในคนที่มีปัญหา

สุขภาพจากภาวะโรค การบาดเจ็บ ภาวะเสื่อม และคนปกติ โดยอ้างอิงเหตุผลและหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ในการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบําบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการ
ป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบําบัด โดยจัดการเรียนการสอน
ตามองค์ความรู้ทั้งในทางทฤษฎี และทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพกายภาพบําบัด เช่น การรักษาด้วยการออก
กําลังกาย การรักษาด้วยไฟฟ้า การรักษาด้วยมือ และการรักษาด้วยนํ้า เป็นต้น เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การทําวิจัย และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมกับบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยคํานึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

 
๔. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

๔.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด 
๔.๒  มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการประกอบวิชาชีพที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของสังคม

และชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด 
๔.๓  สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
๔.๔  สามารถเป็นผู้นํา ผู้ตาม หรอืผูป้ระสานงานได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
๔.๕  สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้า ใช้กระบวนการวิจัย และเรียนรู้จากแหล่งข้อมลูต่างๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
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๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สาขาวิชากายภาพบําบัดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ้๖ ด้าน ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหง่ชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ของสาขาวิชากายภาพบําบัดที่
กําหนดไว้ ดังน้ี 
๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๕.๑.๑  มีความรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ
พื้นฐานต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบดั 

๕.๑.๒  แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ เคารพในคุณค่าศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และสามารถจัดการกบัปญัหา
คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพนิิจทีเ่หมาะสม  

๕.๑.๓  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปญัหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด 

๕.๑.๔  ส่งเสรมิใหผู้้ใช้บรกิารได้รบัรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบรกิารกายภาพบําบัด 
๕.๒ ด้านความรู้  

๕.๒.๑ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐานของชีวิต 
๕.๒.๒ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
๕.๒.๓ อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบาํบัด  
๕.๒.๔ อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของ

ระบบการบรกิารกายภาพบําบัด 
๕.๒.๕ มีความรู้ด้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
๕.๓.๑  สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน  
๕.๓.๒  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทีป่ลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ 
๕.๓.๓  สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือสรา้งนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพกายภาพบําบัด  
๕.๓.๔  สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรูส้าขากายภาพบําบัด กับความรู้ศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปญัหาอย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกบัสถานการณ์และบรบิททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

๕.๔ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑  มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพนัธ์อย่างสรา้งสรรค์กับผูใ้ช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ

ผู้บังคับบัญชา 
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๕.๔.๒  สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผู้นําและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
๕.๔.๓  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ   

๕.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑  สามารถศึกษา ทําความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ 
 คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหา 
๕.๕.๒  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 

และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
 ๕.๕.๓  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม 

๕.๖ ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
๕.๖.๑ สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทาง

กายภาพบําบัด ป้องกัน บําบัดรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐาน
วิชาชีพกายภาพบําบัด  

๕.๖.๒ สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบําบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผลทางคลินิกและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน 

 
๖. องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง 

สภากายภาพบําบัด 
 

๗. โครงสร้างหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกติ โดยมสีัดส่วนจํานวนหน่วยกิตข้ันตํ่าของแต่ละ

หมวดวิชา ดังน้ี 
๗.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
๗.๒  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต ทั้งน้ีต้องมีเน้ือหาความรู้

พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบําบัด ความรู้ด้านระบบสุขภาพ 
ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบื้องต้นของระบบการบริการกายภาพบําบัด และ
ความรู้ด้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของสภากายภาพบําบัด และมีช่ัวโมงฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง โดยให้
จัดการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
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โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมผีลบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน 

 
๘. เน้ือหาสาระสาํคัญของสาขาวิชา 

เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชากายภาพบําบัดประกอบด้วยองค์ความรู้ทีจ่ะมีการปรับเปลี่ยน
ตามความก้าวหน้าของวิชาการและวิชาชีพ โดยประกอบด้วยความรู้ ๕ ด้านดังต่อไปน้ี 

 
๘.๑ ความรู้ด้านศาสตร์ท่ีเป็นพ้ืนฐานของชีวิต หรือความรู้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ 

สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์และจิตวิทยาทั่วไป 
 

๘.๒ ความรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพ ได้แก่ 
 ๑) กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
 ๒) ประสาทกายวิภาค (Neuroanatomy) 
 ๓) สรรีวิทยา (Physiology) 
 ๔) ชีวกลศาสตร ์(Biomechanics) 
 ๕) การควบคุมและการเรียนรู้การเคลือ่นไหว (Motor control and learning)   
 ๖) สรรีวิทยาของการออกกําลงักาย (Exercise physiology) 
 ๗) พยาธิวิทยา (Pathology) พยาธิกําเนิด (Pathogenesis) และพยาธิสรรีวิทยา

(Pathophysiology)  
 ๘) จุลชีววิทยา (Microbiology) ชีวเคมีคลินิก (Clinical biochemistry) 
 ๙) ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) 
 ๑๐) จิตวิทยาหรือจิตเวชศาสตร ์(Psychology or psychiatry)  
 ๑๑) เภสัชวิทยาพื้นฐาน (Basic pharmacology)  
 ๑๒) รังสีวินิจฉัยพื้นฐาน (Basic diagnostic radiology) 
 ๑๓) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory tests) 
 ๑๔) การช่วยฟื้นคืนชีพ (Resuscitation)  

 
๘.๓ ความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบําบัด ได้แก่ 
 ๑) การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (Human movement analysis) 
 ๒) กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก (Clinical reasoning process) 

 ๓) การตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบําบัด (Physical therapy evaluation and 
diagnosis) 



มคอ.๑ 

 

๕ 

 ๔) การวัดมุมการเคลื่อนไหวและการวัดกําลังกล้ามเน้ือ (Range of motion and muscle 
testing) 

 ๕) การรกัษาด้วยการออกกําลงักาย (Therapeutic exercise) 
 ๖) การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ (Joint mobilization and manipulation) 
 ๗) การนวดเพ่ือการรักษา รวมทั้งการนวดแผนไทย (Therapeutic massage including Thai massage) 
 ๘) การขยับเส้นประสาท (Nerve mobilization) 
 ๙) การพันผ้ายืดและการพันเทป (Bandaging and taping) 
 ๑๐) เทคนิคการเคลื่อนย้ายและการฝกึเดิน (Transfer techniques and ambulation) 
 ๑๑) ธาราบําบัด (Hydrotherapy) 
 ๑๒) การระบายเสมหะจากทางเดินหายใจ (Airway clearance therapy)  

๑๓) การเพ่ิมปริมาตรปอด (Lung expansion therapy)  
๑๔) การบาํบัดการหายใจด้วยแรงดันบวก (Positive pressure breathing therapy)   
๑๕) การบําบัดด้วยการควบคุมแบบแผนการหายใจ (Breathing pattern control therapy) 
๑๖) การขยับผนังทรวงอก (Chest mobilization) 

 ๑๗) การรกัษาด้วยความร้อนและเย็น (Therapeutic heat and cold) 
 ๑๘) การรกัษาด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrotherapy) 
 ๑๙) การวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า (Electrodiagnosis)  
 ๒๐) การรกัษาด้วยเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic therapy) 
 ๒๑) การรกัษาด้วยเครื่องผลิตแสงเลเซอร์กําลังตํ่า (Low power laser therapy)  

 ๒๒) การรกัษาด้วยเครื่องมืออื่นๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเครือ่งมอื
กายภาพบําบัด  

 ๒๓) การใช้สัญญาณป้อนกลบัทางชีวภาพ (Biofeedback) 
 ๒๔) กายอุปกรณ์เสรมิ กายอุปกรณ์เทียม และเครื่องช่วยการเคลือ่นไหว (Prosthesis, 

orthotics and assistive devices) 
 ๒๕) การปอ้งกันโรคหรือการบาดเจบ็ (Prevention of disease or trauma) 
 ๒๖) การสง่เสรมิสุขภาพ (Health promotion) 
 ๒๗) การยศาสตร ์(Ergonomics) 

๒๘) กายภาพบําบัดในระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ (Musculoskeletal physical therapy) 
 ๒๙) กายภาพบําบัดในระบบประสาท (Neurological physical therapy) 
 ๓๐) กายภาพบําบัดในระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต (Respiratory and circulatory 

physical therapy)  
 ๓๑) กายภาพบําบัดเด็ก (Pediatric physical therapy) 
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 ๓๒) กายภาพบําบัดผู้สงูอายุ (Geriatric physical therapy) 
 ๓๓) กายภาพบําบัดสุขภาพสตร ี(Women’s health physical therapy) 
 ๓๔) กายภาพบําบัดชุมชน (Community physical therapy) 
 ๓๕) กายภาพบําบัดทางการกีฬา (Sport physical therapy) 

 ๓๖) กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ ได้แก่ แผลไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง 
Metabolic syndrome, AIDS, hepatic disease (Physical therapy in specific 
conditions i.e., burn, cancer, chronic renal failure, metabolic syndrome, 
AIDS, hepatic disease)  

 
หมายเหตุ หลักสูตรอาจจัดใหม้ีเน้ือหากายภาพบําบัดในกลุ่มเฉพาะอื่นๆ ในหลักสูตร เช่น 

๓๗) กายภาพบําบัดสําหรับความงาม (Aesthetic physical therapy) 
๓๘) กายภาพบําบัดในผูป้่วยระยะสุดท้าย (Hospice physical therapy) 
๓๙) กายภาพบําบัดในผูป้่วยที่มีความผิดปกติของระบบเวสติบูลาร ์(Physical therapy in 

vestibular disorders) 
 

๘.๔ ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารงานเบ้ืองต้นของระบบการ
บริการกายภาพบําบัด 
 ๑) สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย (Well-being and health problems in Thais) 

 ๒) ระบาดวิทยาพื้นฐาน (Basic epidemiology) 
๓) ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย (Health service 

system and accreditation in Thailand) 
 ๔) เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น (Fundamental health economics) 
 ๕) หลักการบรหิารงานเบือ้งต้น (Fundamental administration)  
 ๖) การบริหารจัดการโครงการ (Project management) 

๗) การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบําบัดหรือการเปน็ผูป้ระกอบการ (Physical therapy 
clinic management or entrepreneurships)  

๘) หลักการสร้างสมัพันธภาพและการสือ่สาร (Interpersonal relationship and 
communication) 

๙) การผลิตสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ แผ่นภาพสไลด์ แผ่นพบั และโปสเตอร ์
(Media production for knowledge sharing i.e., slide, leaflet, poster) 

๑๐) พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ประกอบวิชาชีพ (Physical Therapy Act and Laws associated to practices) 
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๑๑) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (Health facility act) 
 ๑๒) จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional ethics) 
 ๑๓) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (National Health Act) 
 ๑๔) คําประกาศสิทธิผูป้่วย (Declaration of Patient’s Rights) 
 
๘.๕ ความรู้ด้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

๑) ระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology)  
๒) จริยธรรมการวิจัย (Research ethics)  
๓) การสบืค้น ประเมิน และเลือกใช้ข้อมลูอย่างเป็นระบบ (Systematic searching, 

appraisal and selection of information) 
๔) สถิติพื้นฐาน (Basic statistics) 

 
๙.   กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

๙.๑   กลยุทธ์การสอน 
การจัดการเรียนการสอนควรเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการให้

คําแนะนําและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า สืบค้น เพื่อทําความเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตัวอย่าง
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ควรใช้ในหลักสูตรกายภาพบําบัด เช่น  

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) และการสอนโดยใช้กรณี
ตัวอย่าง (Case Study) ซึ่งมุ่งเน้นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและ
ดําเนินการเรียนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์ และเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา 
ส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าการจําเน้ือหาข้อเท็จจริง ส่งเสริมทักษะการทํางานเป็นกลุ่มและ
พัฒนาทักษะทางสังคม  

การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) เน้นให้ผู้เรียนศึกษาและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น ให้สืบค้น แก้ปัญหา หรือจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ใช้ทั้งการเรียน
รายบุคคลหรือกระบวนการกลุ่ม 

การสอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเอง โดยเช่ือมโยงความรู้ใหม่จากกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง กับความรู้เดิมที่
มีอยู่แล้ว แล้วตรวจสอบองค์ความรู้ใหม่กันเองระหว่างกลุ่มผู้เรียน โดยผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนความรู้ใหม่ที่
ถูกต้อง 

การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) มุ่งให้ผู้เรียนทราบถึง
คุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึงเรื่องใด แล้วนําความรู้ที่เกิดข้ึนไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้   
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การสอนแบบทํางานรับผิดชอบร่วมกัน (Co-Operative Learning) เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
กระบวนการทํางานร่วม ความรับผิดชอบขณะเรียนรู้ไปพร้อมกลุ่ม 

การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการใช้ความคิดพิจารณาตัดสินประเด็นปัญหาต่างๆ อย่าง
รอบคอบ และมีเหตุผล โดยเสนอปัญหาแล้วให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ และใช้กระบวนการ
คิดอย่างหลากหลาย รวมทั้งวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล และเป็นลําดับข้ันตอนเพื่อนําไปสู่การตัดสิน
เลือกคําตอบที่เหมาะสมกับปัญหา 

ในภาคปฏิบัติ ผู้เรียนต้องได้ทดลอง ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ รวมถึงฝึกปฏิบัติจริงทั้งฝึกกับผู้ร่วมเรียน 
และฝึกกับผู้ใช้บริการ  ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น  

การสอนโดยการลงมือปฏิบัติ (Practice) โดยให้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง 
สอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation) เน้นการเรียนรู้จากการพบสถานการณ์ที่สร้าง

ข้ึนให้มีสภาพแวดล้อม และปฏิสัมพันธ์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด กําหนดบทบาท ข้อมูลและกติกา
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เผชิญอยู่ เช่น การสร้างสถานการณ์
จําลองผู้ป่วยแบบต่างๆ  

สอนแบบสาธิต (Demonstration Method) ให้ผู้เรียนสังเกตข้ันตอนการปฏิบัติด้วยการ
แสดงตัวอย่างพร้อมๆ กับการอธิบาย ให้ผู้เรียนได้ฝึกทํา เรียนรู้วิธีการปฏิบัติ และซักถามไปพร้อมกัน  

สอนแบบโครงการ (Project Method) มุ่งฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ การคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลากหลายสถานการณ์ รวมทั้งการทําโครงงานวิจัย เพื่อให้มี
การบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้   

นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนควรสอดแทรกเน้ือหาหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาจิตพิสัย
ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
 
๙.๒  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลต้องทําอย่างเป็นระบบ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา และ
การฝึกปฏิบัติงาน ต้องระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบ
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติงาน มีการใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายเช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน รายงาน แฟ้มสะสมผลงาน 
เป็นต้น โดยผู้เรียนได้รับการประเมินแบบรอบด้าน ได้แก่ การประเมินจากผู้สอน ผู้ร่วมสอน ผู้ร่วมเรียน 
และตัวผู้เรียนเอง มีการนําผลการประเมินแจ้งแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
  การประเมินผลการเรียนรู้ยังสามารถพิจารณาในด้านอื่นได้อีกคือ การเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สถาบันการศึกษาต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้เรียนและ

ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขากายภาพบําบัด 
มาตรฐานวิชาชีพและความสามารถข้ันพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด ต้องทวนสอบทั้งระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร และกําหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการประกันคุณภาพภายใน 

๑๐.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา 
  สถาบันต้องจัดการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยกําหนดระบบ
และกลไกการดําเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการให้คะแนน รวมทั้งการ
ประเมินด้วยวิธีอื่นที่กําหนดในรายละเอียดของรายวิชา รวมทั้งอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
(ถ้ามี) ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องวางแผนและรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการ บริหารคณะทุกภาค
การศึกษา 
๑๐.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร 

  สถาบันต้องจัดการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชากายภาพบําบัด มาตรฐานวิชาชีพและความสามารถข้ันพื้นฐานของ             
นักกายภาพบําบัด โดยดําเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
โดยมีการประเมินจากหลายแหล่ง เช่น การประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นต้น เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร และ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์หรอืเทียบเท่า  

(๒) มีสุขภาพสมบรูณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรอืเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรอืมีความ
ผิดปกติอื่น ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

(๓) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
๑๑.๒  การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

การเทียบโอนผลการเรียนรู้ทําได้เฉพาะในหลักสูตรกายภาพบําบัดที่ได้รับการรับรองและ
เผยแพร่ทั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพกายภาพบําบัดแล้วเท่าน้ัน กรณีที่
เป็นสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา หรือได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศนั้น หากเป็นการ
เทียบโอนของนักศึกษาต่างหลักสูตรในสถาบันเดียวกัน จะต้องผ่านการประเมินเจตคติต่อวิชาชีพ และ
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รายละเอียดอื่นๆให้เปน็ไปตามข้อบงัคับของแต่ละสถาบัน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน 

 
๑๒.  คณาจารยแ์ละบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารย์ 
คุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีผล

บังคับใช้ในปัจจุบัน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโท หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชากายภาพบําบัด และถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด  
๑๒.๒ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  

ให้เป็นตามเกณฑม์าตรฐานของสภากายภาพบําบัด ดังน้ี 
๑๒.๒.๑ ในภาพรวมกําหนดให้มีอาจารย์ ๑ คนต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่มากกว่า ๘ คน 
๑๒.๒.๒ การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบําบัดในสถานพยาบาลกําหนดสัดส่วน ดังน้ี 

- อาจารย์ประจําเป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก สัดส่วน ๑ คนต่อนักศึกษา 
ไม่มากกว่า ๖ คน 

- อาจารย์ผู้ควบคุมการฝกึปฏิบัติงานทางคลินิกซึง่เป็นบุคลากรในสถานพยาบาล สัดส่วน
อาจารย์ ๑ คนต่อนักศึกษาไม่มากกว่า ๒ คน 

 ทั้งน้ี ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ในวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  

 
๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ ช่วยสอนใน
ห้องปฏิบัติการทางกายภาพบําบัดในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา และมีบุคลากรสนับสนุนการ
บริหารงานของสถาบันการศึกษา ทั้งในด้านงานบริหาร การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ การเงิน และบริการ
โสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างน้อย 

 
๑๓.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

การเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานและมีประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพ
ตามข้อกําหนดเปน็สาระสาํคัญของหลกัสตูรกายภาพบําบัด ดังน้ันทรัพยากรสาํคัญทีส่นับสนุนการเรียนการสอน 
คือ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตลอดจนเอื้อต่อ
การทํางานที่มีคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร ซึ่งมีรายละเอียดและการจัดการต่อไปน้ี 
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๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน 
๑) อาคารเรียนห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์โสตที่พร้อมสําหรับการเรียนการสอน 

ห้องเรียนกลุ่มย่อย รวมถึงห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอและสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 

๒) ห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานและทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม พร้อมอุปกรณ์ที่ได้การ
รับรองตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างเพียงพอ  

๓) ห้องปฏิบัติการท่ีสามารถบริการนักศึกษานอกเวลาเรียนพร้อมอุปกรณ์ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
๔) การสอนในระบบรา่งกายมนุษย์ทั้งจากหุ่น ศพ และร่างกายมนุษย์จริง พร้อมสื่อที่มีประสทิธิภาพ 
๕) สถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 
๖) ห้องทํางานพร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการทํางานของอาจารย์และบุคลากร 
๗) ห้องสมุดที่มีตํารา หนังสือ วารสารที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาที่เป็นหลักการ

พื้นฐานทางกายภาพบําบัด และทักษะทางวิชาชีพกายภาพบําบัดที่ทันสมัย จํานวนเพียงพอ 
สามารถสืบค้นได้จากระบบฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส ์โดยนักศึกษาต้องสามารถเข้าถึงระบบการ
สืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส 

๘) วารสารวิชาการทางกายภาพบําบัดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการรับ
ต่อเน่ือง หรือเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเต็ม) ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบ
การสืบค้นได้อย่างสะดวกและทุกโอกาส 

๙) ระบบเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ 
๑๐) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

จํานวนอย่างน้อย ๑ เครื่องต่อนักศึกษา ๑๐ คน 
๑๑) แหล่งฝึกประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพที่เป็นโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางสาธารณสุข 

ซึ่งได้รับการประกันคุณภาพหรือมีระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีจํานวนผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการเพียงพอต่อคุณภาพการฝึกงานของนักศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาวะ
ของผู้ใช้บริการ และคุณภาพการบริการ 

๑๒) ระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ และป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหว่างการเดินทางไปและกลับจากการ
ฝึกงานในแหล่งฝึกปฏิบัติ 

๑๓.๒ การจัดการ 
๑) แผนจัดเตรียมความต้องการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอย่างต่อเน่ือง 
๒) ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน 
๓) ทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอ มีการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและ

พร้อมใช้ตลอดเวลา 
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๔) การประเมินคุณภาพ และปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมทั้งแหล่งฝึกอย่างต่อเน่ืองทุก
ภาคการศึกษา 

๕) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพทรัพยากร
การศึกษา ภายหลังการสิ้นสุดการเรียน 

 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 

๑) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารย์อย่างต่อเน่ือง 
๒) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง เพื่อสนับสนุน

ความสําเรจ็ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน  
๓) พัฒนาความเช่ียวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางกายภาพบําบัดใหม้ีความทันสมัยอยู่เสมอ 
๔) พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ  
๕) พัฒนางานวิจัย การนําเสนอผลงาน และการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
๖) พัฒนาคุณวุฒิใหสู้งข้ึน 
๗) พัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการหรือระบบเทียบเคียง 
๘) ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม และสัมมนาวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๙) เพิ่มพูน และพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับอาจารย์ใหม่จะต้องมกีารพัฒนาสูบ่ทบาทการเปน็อาจารย์ โดยปฐมนิเทศเพื่อแนะนําสู่
บทบาทการเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนแนวทางการเข้าสู่ ตําแหน่งทางวิชาการ  
ในขณะเดียวกันต้องมกีารอบรมหรือดูงานในเรือ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอน 
การประเมนิผล ความรู้ทางด้านกายภาพบาํบดัทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยได้ มหาวิทยาลัยและคณะควรมีการสนับสนุนใน
เรื่องของครุภัณฑ์และงบประมาณสําหรับการทําวิจัย การนําเสนอผลงาน และการตีพิมพ์ผลงานอย่าง
จริงจังและต่อเน่ือง 

 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด ต้อง
สามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยการกําหนดตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ดังต่อไปน้ี 

 

 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่๑ ปีที่๒ ปีที่๓ ปีที่๔ ปีที่๕ 
๑๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

     



มคอ.๑ 

 

๑๓ 

 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่๑ ปีที่๒ ปีที่๓ ปีที่๔ ปีที่๕ 
๑๕.๒ มีการจัดทํารายละเอียดของหลกัสูตร ให้ครอบคลุมหัวข้อ

ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด 

     

๑๕.๓ มีการจัดทํารายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ให้ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ 
มคอ.๓ และมคอ.๔ ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา 

     

๑๕.๔ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิด
สอนให้ครบทกุรายวิชา 

     

๑๕.๕ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร โดยมี
รายละเอียดครอบคลมุหัวข้อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

๑๕.๖ มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ทีม่ีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบที่
กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

๑๕.๗ มีการพัฒนา ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานทีร่ายงานในมคอ.๗ ปีที่แล้ว 

     

๑๕.๘ อาจารย์ใหม่ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

๑๕.๙ อาจารย์ประจําทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปลีะ ๑ ครั้ง 

     

๑๕.๑๐ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพฒันา
วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

     

๑๕.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

๑๕.๑๒ ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

     



มคอ.๑ 

 

๑๔ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเน่ือง ๒ 
ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์
การประเมินระดับดีคือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัดสู่การปฏิบัติ 

กระบวนการท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด  
สู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ดังน้ี 

๑๖.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรใน
หัวข้อต่างๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด 

๑๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขากายภาพบําบัดซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน และผู้แทนสภากายภาพบําบัด ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัด โดยมีหัวข้อของ
หลักสูตรอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร)  

๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัดตามข้อ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวข้อมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่ง
สถาบันฯ ต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบําบัดของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือ
พิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา
และปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ที่
สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
ต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
อย่างน้อย ๕ ด้านของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยบางรายวิชาจะต้องรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพในสาขาวิชากายภาพบําบัดเพิ่มเติมอีกด้วย 



มคอ.๑ 

 

๑๕ 

 
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามที่กําหนดไว้ใน

หลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔ 
(รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาจะทํา
ให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนการเปิดสอน 

๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน 

๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 

๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้บรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขากายภาพบําบัด 

๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพร้อมปญัหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)    
เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึน และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถ
กระทําได้ 

๑๖.๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อและ
รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรอืการ
ดําเนินการของหลักสูตรต่อไป 



มคอ.๑ 

 

๑๖ 

๑๗.  การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกใน  
      ฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)  

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ตารางเปรียบเทียบข�อแตกต�างระหว�างหลักสูตรเดมิกับหลกัสตูรปรบัปรุง 



 

 

ตารางเปรียบเทียบข�อแตกต�างระหว�างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 
 
 
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร�างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม� 
 
 

โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2559) โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2556) เกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2552 

หน�วยกิตตลอดหลักสูตร 148 หน�วยกิต หน�วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน�วยกิต หน�วยกิตตลอดหลักสูตรไม�น�อยกว�า 120 หน�วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน�วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน�วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม�นอ� ยกว�า 30 

หน�วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน�วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน�วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน�วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรีไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต 
 
2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรงุ  หลักสูตรปรับปรุง (2559) หลักสูตรปรับปรุง (2556)  
 

โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2559) โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2556) หมายเหตุ 

1. โครงสร�างหลักสูตร 
1.1   หน�วยกิตตลอดหลักสูตร 148  หน�วยกิต 
1.2  หมวดวิชา  
     1.2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน�วยกิต 
     1.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน�วยกิต 
             -  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   41 หน�วยกิต 
             -  วิชาชีพ   71   หน�วยกิต 
     1.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หน�วยกิต 

1. โครงสร�างหลักสูตร 
1.1   หน�วยกิตตลอดหลักสูตร 148 หน�วยกิต 
1.2  หมวดวิชา  
     1.2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน�วยกิต 
     1.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  104 หน�วยกิต 
              -  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    35 หน�วยกิต 
              -  วิชาชีพ    69 หน�วยกิต 
     1.2.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี     6 หน�วยกิต 

 

1.2.1. รายวิชาจําแนกตามหมวดวิชา/กลุ�ม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน�วยกิต 

1.2.1.  รายวิชาจําแนกตามหมวดวิชา/กลุ�ม 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน�วยกิต 

 
 



 

 

โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2559) โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2556) หมายเหตุ 

หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรู�ด�วยตนเอง  
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 
หมวด 2 กลุ�มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห/และเชิงวิพากษ/  
000 130 ทักษะการรู�สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 
 
 
หมวด 3 กลุ�มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค�า 
ของชีวิตและสังคม  
 
 
*000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-3) 
 
หมวด 4 กลุ�มวิชาวัฒนธรรมและภูมิป;ญญา  
 
*000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-3) 
*000 158 วิถีชุมชนและการเรียนรู�ชุมชน 3(3-0-6) 
 
หมวด 5 กลุ�มวิชาความรอบรู�และการปรบ ัตัวใน 
ยุคโลกาภิวัฒน/  
000 145 ภาวะผู�นําและการจัดการ 3(3-0-6) 
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม� 3(3-0-3) 
 

หมวด 1 การสื่อสารและการเรียนรู�ด�วยตนเอง  
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 
 
หมวด 2 กลุ�มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห/และเชิงวิพากษ/  
000 130 ทักษะการรู�สารสนเทศ 3(3-0-3) 
000 170 การคิดขั้นสูงทางด�านคณิตศาสตรDและวิทยาศาสตรD 

3(3-0-6) 
 
หมวด 3 กลุ�มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค�า 
ของชีวิตและสังคม  
000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) 
 
 
 
หมวด 4 กลุ�มวิชาวัฒนธรรมและภูมิป;ญญา  
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-3) 
 
 
 
หมวด 5 กลุ�มวิชาความรอบรู�และการปรบ ัตัวใน 
ยุคโลกาภิวัฒน/  
000 145 ภาวะผู�นําและการจัดการ 3(3-0-3) 
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม� 3(3-0-3) 
000 171 ชีวิตกับสุขภาพ 3(3-0-6) 
 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
 
 
คงเดิม 
ปรับออกจากหลักสูตร 
 
 
 
 
ปรับออกจากหลักสูตร 
 
รายวิชาใหม� 
 
 
ปรับออกจากหลักสูตร 
รายวิชาใหม� 
รายวิชาใหม� 
 
 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
ปรับออกจากหลักสูตร 
 



 

 

โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2559) โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2556) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเฉพาะ                    112 หน�วยกิต 
-  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   41  หน�วยกิต 

 
 

312 108   เคมีหลักมูล   3(3-0-6) 
 
315 122   ฟFสิกสDระดับมหาวิทยาลัย 3(3-0-6) 
315 181   ปฏิบัติการฟFสิกสDทั่วไป 1 1(0-3-0) 
361 229   ประสาทกายวิภาคศาสตรD  2(1-3-0) 
361 239   มหกายวิภาคศาสตรDพืน้ฐาน 1 3(2-4-2)  
361 249   มหกายวิภาคศาสตรDพืน้ฐาน 2 3(2-4-2) 
363 219   ชีวเคมีสําหรบันักศึกษากายภาพบําบัด  
              3(3-0-0)  
366 419   เภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 
             1(1-0-0) 
367 219  สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด   3(2-4-3) 
367 229  ประสาทสรีรวิทยา   2(2-0-0)  
 
 
**370 419  จิตเวชศาสตรDสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด  

1(1-0-1)  
 
*472 101  พื้นฐานชีววิทยาสําหรับกายภาพบําบัด  1(1-0-2) 
*472 102  พื้นฐานจุลชีววิทยาและภูมิคุ�มกันวิทยาสําหรับ

กายภาพบําบัด  1(1-0-2) 
 
*472 205  พยาธิวิทยาทั่วไปสําหรับกายภาพบําบัด  2(2-0-4)       

หมวดวิชาเฉพาะ        104 หน�วยกิต 
-  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    35 หน�วยกิต 
261 116 การพยาบาลเบื้องต�น 1(1-0-0) 
 
312 108  เคมีหลักมูล    3(3-0-0) 
312 106  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-3-0) 
315 122 ฟFสิกสDระดับมหาวิทยาลัย 3(3-0-6) 
315 181 ปฏิบัติการฟFสิกสDทั่วไป 1   1(0-3-0) 
361 229 ประสาทกายวิภาคศาสตรD    2(1-3-0) 
361 239 มหกายวิภาคศาสตรDพื้นฐาน 1  3(2-4-2)  
361 249 มหกายวิภาคศาสตรDพื้นฐาน 2   3(2-4-2) 
363 219 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด  
  3(3-0-0) 
366 419 เภสัชวิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด  1(1-0-

0) 
367 219 สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด  3(2-4-3) 
367 229 ประสาทสรีรวิทยา   2(2-0-0) 
367 339 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 1(1-0-0)  
 
370 419 จิตเวชศาสตรDสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 1(1-

0-1) 
 

 
 
 
 

365 310 พยาธิวิทยาทั่วไป   2(2-0-0) 

 
 
ปรับออก เนื้อหาวิชาบางส�วนอยู�ในรายวิชา 472 
103 บทนําสู�กายภาพบําบัด 
คงเดิม 
ปรับออกจากหลักสูตร 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงเนื้อหา และย�ายไป
อยู�หมวดวิชาชีพ 
รหัสคงเดิม  ปรับปรุงเนื้อหา โดยการเพิ่มหัวข�อ
จิตวิทยาทั่วไป 
 
รายวิชาใหม� 
รายวิชาใหม� 
 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรงุเนื้อหา 



 

 

โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2559) โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2556) หมายเหตุ 

                 
516 402  ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติขั้นแนะนํา  
              2(2-0-3) 

411 237 ภาษาอังกฤษเทคนิค  3(3-0-2) 
516 402 ระเบียบวิธีวิจยัและชีวสถิติขั้นแนะนํา   
              2(2-0-3) 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรงุเนื้อหา และย�ายไปอยู�
หมวดวิชาชีพ 
คงเดิม 

-  วิชาชีพ      71  หน�วยกิต 
*472 103 บทนําสู�กายภาพบําบัด 2(1-3-4) 
*472 104 ร�างกายมนุษยDขั้นพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 

2(1-2-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*472 206  สรีรวิทยาของการออกกําลังกายสําหรับ

กายภาพบําบัด  1(1-0-2) 
 
*472 207  การรักษาด�วยการออกกําลังกาย   2(1-3-4) 

-  วิชาชีพ                 69  หน�วยกิต 
 
471 111 ร�างกายมนุษยDขั้นพื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด   

1(1-0-2) 
471 112 ปฏิบัติการร�างกายมนุษยDขั้นพื้นฐานสําหรับ

กายภาพบําบัด  1(0-2-1) 
 
471 213 การประเมินผลขั้นพื้นฐานทางกายภาพบําบัด 

1(1-0-2) 
 
471 214 ปฏิบัติการประเมินผลขั้นพื้นฐานทาง

กายภาพบําบัด 1(0-3-2) 
471 215 การเคลื่อนย�ายตัว กายอุปกรณDและ อวัยวะเทียม  

1(1-0-2) 
471 216 ปฏิบัติการการเคลื่อนย�ายตัว กายอุปกรณDและ

อวัยวะเทียม  1(0-2-1) 
 
471 217 ชีวกลศาสตรDขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) 
471 218 ปฏิบัติการชีวกลศาสตรDขั้นพื้นฐาน 1(0-2-1) 
 
 
 
 
471 223 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1(1-0-2) 

 
รายวิชาใหม�  
เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหาวิชารวมกับ 471  104  
 
ยุบรวมเปHนรายวิชา 472 104 ร�างกายมนุษยDขั้น
พื้นฐานสําหรับกายภาพบําบัด 
 
ยุบรายวิชา 471 213 และ 471 214เนื้อหาวิชา
กระจายอยู�ในรายวิชาใหม� คือ 472 241,  472 
342,  472 343, 472 344 
ยุบรายวิชา 471 213 และ 471 214เนื้อหาวิชา
กระจายอยู�ในรายวิชาใหม� คือ 472 241,  472 
342,  472 343, 472 344 
 
ยุบรายวิชา 471 217 และ471 218  เนื้อหาวิชา
กระจายอยู�ในรายวิชาใหม� คือ 472 101, 472 
241,  472 342,  472 343, 472 344 
 
 
 
เปลี่ยนรหัสรายวิชา ปรับปรุงเนื้อหา และย�าย
จากวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 
รวบเนื้อหาวิชา 471 223 และ 471 224 



 

 

โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2559) โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2556) หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*472 211 การรักษาด�วยเครื่องมอืทางกายภาพบําบัด 2(1-3-3) 
*472 211 ธาราบําบัดและกายภาพบําบัดบูรณาการ  2(1-3-4) 
*472 211 ไฟฟJาบําบัดและการวินิจฉัยด�วยไฟฟJา     2(1-3-3) 
 
*472 281  กระบวนการคดิและตดัสินใจทางคลินิกสําหรับ 

กายภาพบําบัด 1 1(0-3-2)  
*472 382  กระบวนการคดิและตดัสินใจทางคลินิกสําหรับ

กายภาพบําบัด 2  1(0-3-2)  
*472 483  กระบวนการคดิและตดัสินใจทางคลินิกสําหรับ

กายภาพบําบัด 3  1(0-3-2)  
 
*472 221 กายภาพบําบัดในระบบหายใจในผู�ใหญ� 1  2(1-2-3) 

471 224 ปฏิบัติการออกกําลังกายเพื่อการบําบัด    
              1(0-3-2) 
 
 
471 221 การนวดและธาราบาํบัด 1(1-0-2) 
471 222 ปฏิบัติการนวดและธาราบําบัด 1(0-3-2) 
 
 
 
 
471 231 ไฟฟJาบําบัดและเครื่องมือทางกายภาพบําบัด  

2(2-0-4) 
471 232 ป ฏิบั ติก าร ไฟฟJ าบํ า บัดและ เครื่ อ ง มือทา ง

กายภาพบําบัด   2(0-6-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
471 351 กายภาพบําบัดในระบบหัวใจและปอด 1 3(3-0-6) 

เปลี่ยนแปลงรหัส เปลี่ยนชื่อวิชา และ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาให�ทันสมัย เปHนรายวิชา 
472 207 
 
471 221 และ 471 222  ยุบรายวิชา 
เนื้อหาวิชากระจายอยู�ในรายวิชาใหม� คือ 472 
101, 472 241,  472 342,  472 343, 472 
344 
 
 
471 231 และ 471 232 ยุบรายวิชา  เนื้อหา
กระจายอยู�ในวิชา 472 211, 412 212, 471 
213  
 
 
รายวิชาใหม� 
รายวิชาใหม� 
รายวิชาใหม� 
 
รายวิชาใหม� 
 
รายวิชาใหม� 
 
รายวิชาใหม� 
 
 
471 231 และ 471 232 ยุบรายวิชา  เนื้อหา



 

 

โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2559) โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2556) หมายเหตุ 

*472 352  กายภาพบําบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
ในเด็ก  2(1-2-3) 

*472 322  กายภาพบําบัดในระบบหายใจในผู�ใหญ� 2 2(1-2-3) 
*472 323  กายภาพบําบัดระบบไหลเวียนโลหิตในผู�ใหญ� 
              2(1-2-3) 
*472 424 กายภาพบําบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตใน

ผู�ใหญ�ระยะวิกฤต  1(1-0-3) 
 
*472 231 กายภาพบําบัดในระบบประสาท 1  2(1-3-4) 
*472 332  กายภาพบําบัดในระบบประสาท 2  3(1-6-5) 
*472 333  กายภาพบําบัดในระบบประสาท 3 2(1-3-4) 
 
 
 
 
 
 
*472 241  บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและ  

กล�ามเนื้อในกลุ�มความผิดปกติของรยางคDบน 
               5(2-3-6) 
*472 342  บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและ

กล�ามเนื้อในกลุ�มความความผิดปกติของรยางคDล�าง  
4(2-4-6)           

*472 343  บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและ
กล�ามเนื้อในกลุ�มความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 1  
3(2-3-4)              

*472 344  บูรณาการกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและ

471 352 ปฏิบัติการกายภาพบําบัดในระบบหัวใจและปอด 
1  1(0-3-2) 

471 353 กายภาพบําบัดในระบบหัวใจและปอด 2 2(2-0-4) 
471 354   ปฏิบัติการกายภาพบําบัดในระบบหัวใจและปอด 

2   1(0-2-1) 
 
 
 
471 356     กายภาพบําบัดในภาวะทางประสาทวิทยา 1  
                2(2-0-4) 
471 357 ปฏิบัติการกายภาพบําบัดในภาวะทางประสาท

วิทยา 1 1(0-2-1) 
471 358 กายภาพบําบัดในภาวะทางประสาทวิทยา 2 
         1(1-0-2) 
471 359 ปฏิบัติการกายภาพบําบัดในภาวะทางประสาท

วิทยา 2 1(0-2-1) 
 
471 361 การบําบัดด�วยการจดั ดัดและดึง 2(2-0-4) 
471 362 ปฏิบัติการบําบัดด�วยการจัด ดัดและดึง  1(0-3-2) 
471 363 กายภาพบําบัดทางออรDโธปFดิกสD 1 2(2-0-4) 
471 364 ปฏิบัติการกายภาพบําบัดทางออรDโธปFดิกสD 1  
              1(0-2-1) 
471 365 กายภาพบําบัดทางออรDโธปFดิกสD 2  1(1-0-2) 
471 366 ปฏิบัติการกายภาพบําบัดทางออรDโธปFดิกสD 2  

1(0-2-1) 
 
 

กระจายอยู�ในวิชา 472 221,  472 352 , 472 
322 472 323 และ  472 424 พร�อมทั้ง
ปรับปรงุเนื้อหาให�ทันสมัย  
 
 
 
 
 
ยุบรายวิชา 471 356, 471 357, 471 358 และ 
471 359 เนื้อหาวิชากระจายอยู�ในวิชา 472 
231 472 332  และ 472 333    
 
 
 
 
 
 
ยุบรายวิชา  471 361, 471 362, 471 363, 
471 364, 471 365 และ 471 366  เนื้อหาวิชา
กระจายอยู�ในวิชา 472 241, 472 342, 472 
343 และ   472 344  โดยเน�นการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ  
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2559) โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2556) หมายเหตุ 

กล�ามเนื้อในกลุ�มความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 2   
4(2-4-2) 

 
*472 351 กายภาพบําบัดเด็ก 3(2-3-5) 
 
 
 
*472 308 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับกายภาพบําบัด    
             3(3-0-6) 
 
 
*472 361  กายภาพบําบัดในผู�สูงอายุ   2(1-2-4) 
 
 
 
 
 
*472 271  การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 1 1(0-3-0) 
*472 372  การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 3(0-15-8) 
*472 373  การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 3(0-18-5) 
*472 474 การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 4  2(0-10-5) 
*472 475 การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5  3(0-18-6) 
*472 476 การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 6  3(0-18-6) 
 
*472 463 กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ  2(1-2-3) 
 
 

 
 
 
471 367 กายภาพบําบัดในกุมารเวชศาสตรD     2(2-0-4) 
471 368 ปฏิบัติการกายภาพบําบัดในกุมารเวชศาสตรD     

1(0-3-2) 
 
 
 
 
 
471 327 กายภาพบําบัดในผู�สูงอาย ุ1(1-0-2) 
471 328 ปฏิบัติการกายภาพบําบัดในผู�สูงอายุ  1(0-2-1) 
  
 

  471 171   การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด1  1(0-4-1) 
 
471 272   การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 1(0-4-1) 
471 373   การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 3(0-15-8) 
471 374 การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 4 2(0-10-4) 
471 475 การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 3(0-15-8) 
471 476 การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 6 2(0-10-4) 
471 477 การฝNกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 7 2(0-10-4) 
 
471 325 กายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ 1(1-0-2) 
471 326 ปฏิบัติการกายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ1(0-2-1) 

 

 
 
 
ยุบรวมวิชา 471 367 และ   471 368 เปลี่ยน
รหัสวิชา และชื่อวิชา  เปHนรายวิชา 472 351 
 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา และหมวดวิชามาจากวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ  ปรับปรงุเนื้อหา 
 
 
ยุบรวมวิชา 471 327 และ 471 328 เปHน
รายวิชา 472 361   
 
 
เนื้อหาวิชาและการฝNกงานอยู�ในรายวิชา 472 
101 
เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา  
เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา  
เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา เพิ่มหน�วยกิต 
เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา ลดหน�วยกิต 
เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา เพิ่มหน�วยกิต 
เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา เพิ่มหน�วยกิต 
 
ยุบรวมวิชา 471 325 และ 471 326 เปHน
รายวิชา 472 463  ปรับปรงุเนื้อหา 
 



 

 

โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2559) โครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง (2556) หมายเหตุ 

 
 
 
*472 462 กายภาพบําบัดชุมชน  2(1-3-4) 
 
 
 
*472 464  จรรยาบรรณและการบริหารงานกายภาพบําบัด 
            3(3-0-6) 
 
 
 
 
472 491 สัมมนาทางกายภาพบําบัด   1(1-0-2) 
472 499 ภาคนิพนธD   2(0-6-10) 
 

471 403 ชุมชนศึกษา   1(1-0-2) 
 
 
471 404   กายภาพบําบัดชุมชน   1(1-0-2) 
471 405   ปฏิบัติการกายภาพบําบัดชุมชน   2(0-4-2) 
 
 
471 101 คุณธรรมและจรยิธรรมสําหรับนักกายภาพบําบัด 

1(1-0-2)  
471 102 ปฏิบัติการคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนัก

กายภาพบําบัด 1(0-3-2)  
471 406   การบริหารงานกายภาพบําบัด   2(2-0-4) 
 
471 491 สัมมนาทางกายภาพบําบัด 1(1-0-2) 
471 499 ภาคนิพนธD 2(0-6-10) 

ยุบรายวิชา  เนื้อหารายวิชานี้จะอยู�ในรายวิชา 
000 158 วิถีชุมชนและการเรียนรู�ชุมชน 
 
ยุบรวมวิชา 471 404  และ 471 405  เปHน
รายวิชา 472 462  ปรับปรงุเนื้อหา 
 
 
ยุบรวมวิชา 471 101,   471 102 และ 471 
406   เปHนรายวิชา 472 464 และปรับปรงุ
เนื้อหาวิชา 
 
 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหาคงเดิม 
เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหาเพิ่มเติม การส�งเสริมให�
เขียนนิพนธDต�นฉบับ 
 

 


