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คณะสหเวชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยพะเยา 



 
 

 

สารบัญ 

  หนา้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 

 4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสูตร 2 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 3 

 8. อาชพีท่ีสามารถปฏิบัตไิด้หลงัสำเร็จการศึกษา 3 
 9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคณุวุฒกิารศึกษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพจิารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

5 

       11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 5 
       11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 6 
 12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ    

พันธกิจของสถาบัน 

6 

       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 6 
       12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 7 
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืน่ท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอืน่ของสถาบัน 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ (ต่อ) 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

 1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 12 

 2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 13 

 3. แผนพัฒนาปรับปรุง 15 

   

หมวดที่ 3  ระบบการจดัการศึกษา การดำเนนิการ และโครงสรา้งของหลักสูตร  
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 2. การดำเนนิการหลักสูตร 16 

 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 19 

 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 64 

 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวจิัย 65 

   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน และการประเมินผล  

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 68 

 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 70 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

ภาคผนวก  หนา้ 

ภาคผนวก ก    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 111 

ภาคผนวก ข    ตารางแสดงความเชื่อมโยงของ PLOs ของหลักสูตร กับ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 

จุดมุ่งหมายของมหาวทิยาลัยและคณะสหเวชศาสตร์ สมรรถนะนักกายภาพบำบัด 

มคอ.1 สาขาวิชากายภาพบำบัด และความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

125 

ภาคผนวก ค    ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

128 

ภาคผนวก ง    ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

130 

ภาคผนวก จ    ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชา

กายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ฉ คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 180 

ภาคผนวก ช    ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 183 

ภาคผนวก ฌ   ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปกีารศึกษา 2563 211 

ภาคผนวก ญ   มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556 215 

ภาคผนวก ฎ    ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายช้ันปี 231 

ภาคผนวก ฏ    ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) ผลการเรียนรู้ของมหาวทิยาลัย และ มคอ. 1 
233 

ภาคผนวก ฐ    ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เร่ือง เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนสำหรบัการลงทะเบียน

เรียนในรายวชิาการฝึกปฏบัิตทิางกายภาพบำบัด 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 

Bachelor of Physical Therapy Program 

 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     สหเวชศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร     :     1500 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑติ 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Physical Therapy Program 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)   :     กายภาพบำบัดบัณฑติ 

 ชื่อย่อ (ไทย)   :     กภ.บ. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :     Bachelor of Physical Therapy 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :     B.PT. 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  หลักสูตรจัดการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี   
 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญากายภาพบำบัดบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 

             6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565  ปรับปรุง

จากหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

  6.2 คณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวาระพิเศษ 

ครั้งที่ 4/2564 วันที ่19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 2 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

   เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564     

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

  6.6 สภาวิชาชีพกายภาพบำบัด รับรองหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 5 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556  ในปีการศกึษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา  

8.1  นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์ฟืน้ฟูสภาพผูพ้ิการ 

คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ธุรกิจบริการสุขภาพ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสโมสรกีฬา เป็นต้น 

 8.2  นักวิชาการด้านสุขภาพ เครื่องมอื อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

 8.3  อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 8.4  นักวิจัยหรอืผูช่้วยนักวิจัย 

 8.5  ศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา ทั้งในและต่างประเทศ 

 8.6  นักกายภาพบำบัดที่ทำงานต่างประเทศ   

 8.7  ผูป้ระกอบการคลินกิกายภาพบำบัดส่วนตัว 

 8.8  นักกายภาพบำบัดอิสระ



 
 

 

9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวพนิดา  

หาญพิทักษ์พงศ ์

36501005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์ชวีการแพทย์ 

วทิยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออก

กำลังกาย 

กายภาพบำบัด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2564 

2554 

 

2547 

2 นางสาวพัชรียา  

อัมพุธ 

156010013XXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

สรีรวทิยา 

วทิยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออก

กำลังกาย 

กายภาพบำบัด 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2563 

2557 

 

2553 

3 นางสาวสมฤทัย  

พุ่มสลุด 

36599005XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Sport and Exercise Science and Sports 

Therapy 

เวชศาสตร์การกีฬา 

กายภาพบำบัด 

University of Kent, United 

Kingdom 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2563 

 

2553 

2547 

4 นางสาวสนิธุพร   

มหารัญ 

54409000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ประสาทวทิยาศาสตร์ 

สรีรวทิยาทางการแพทย์ 

กายภาพบำบัด 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2561 

2551 

2546 

5 นางสาวสุพรรณิการ์ 

ลดาวัลย์ 

34409007XXXXX  อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Sport Science 

สรีรวทิยาทางการแพทย์ 

กายภาพบำบัด 

University of Innsbruck, Austria 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2561 

2552 

2546 

4 4 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มุ่งพลิกโฉม

ประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ให้เท่าทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งสร้าง

ความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น

ธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ

ไทยไปสู่ประเทศที่มี “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” Hi-Value and Sustainable 

Thailand ภายใต้องค์ประกอบที่ต้องดำเนินการ 4 ด้าน เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค วถิีชีวิตที่ยั่งยืนและปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ โดยมี 13 

หมุดหมาย (milestone) ที่ประเทศไทยให้ความสำคัญในช่วงระยะเวลา 5 ปี เช่น ไทยเป็นศูนย์กลางทาง

การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง เป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน

และไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ของประเทศที่ในปี 2564 ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็ม

รูปแบบ (Aged Society) และจากสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนใน

ปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ

มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาการบาดเจ็บซ้ำซากจากการทำงาน ปัญหาสุขภาพ

ของผู้สูงอายุ และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะมีผลทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการ

ดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชน นอกจากการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแล้ว การสร้างเสริมและ

ป้องกันปัญหาสุขภาพของประชาชน มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลของรัฐในระยะยาวได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งจัดการศึกษาที่มีการ

พัฒนาและผลิตบุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการป้องกันและการสร้างเสริม

สุขภาพ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเข้ามามีบทบาทและ

หน้าที่ในการดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนได้ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะวัยก่อนวัยสูงอายุ เพื่อเตรียม

ความพร้อมให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี พัฒนา

งานวิจัยและนวัตกรรมดา้นสุขภาพที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 



6 
 

 เนื่องมาจากในศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพในโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด 

โดยเป็นผลจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน  ดังนั้น การจัดหลักสูตร

กายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่ง

พัฒนาบัณฑิตกายภาพบำบัดที่มีสมรรถนะ เที่ยงธรรม และสำนึกรับใช้ชุมชน มีความรู้ทางวิชาการและ

วิชาชีพที่เป็นสากล มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ การ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

จากแต่เดิม เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในทุกช่วงวัย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่าย

ด้านสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐในการ

รักษาพยาบาลและลดภาระในการดูแลผู้สูงอายุและผูม้ีความบกพร่องทางร่างกายได้ 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการเติบโตขึน้อย่าง

รวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จะ

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการเรียนรู้มากกว่าทักษะในการท่องจำ การจัดการเรียนการสอนจึงควรมีวิธีการ

ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนรู้เพียงแต่ในห้องเรียน เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง และปลูกฝังให้เป็นผู้เรยีนที่มุ่งพัฒนาตนเองโดย

การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มีการศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ ใช้กระบวนการวิจัยและ

การเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย นอกเหนือจากทักษะด้านวิชาการ

แล้ว ผู้เรียนจำเป็นต้องมีคุณสมบัติอื่น เช่น การพัฒนาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มี

ทักษะในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเข้าสู่สังคมแห่งการ

ทำงานในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างด ี

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาว 

ความสำเร็จในการคุมกำเนิดของประเทศไทยทำให้อัตราการเกิดลดลงเป็นอย่างมากทำให้โครงสร้าง

ประชากรของสังคมเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวย่อม

ส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น  การเตรียมตัวเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุและหลัง

เกษียณอายุถือว่าเป็นการวางแผนชีวิตอย่างหนึ่งที่มีเป้าหมายการประสบความสำเร็จและมีความสุขใน

ชีวิตเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจ สุขภาพและ

สังคม นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2573 
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ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลา 15 ปี  ประกอบด้วย 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเน้นให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติของการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม จากสถานการณ์

ดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาคนและสังคมสู่สังคมคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักและคำนึงถึงการปรับปรุงหลักสูตร

กายภาพบำบัดบัณฑิต เพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดให้สอดรับกับความต้องการของชุมชน และสังคมทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเองทั้งความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และความรู้จากภูมิปัญญาไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหา ตลอดจนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 1) การผลิตบัณฑิต และหรือ การเรียนการสอน จะเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ภาคทฤษฎีเข้า

กับปัญหา และฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนต่อยอดความคิดจากการค้นคว้าหาความรู้  การวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และ

พัฒนาให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ สร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม มีการ

พัฒนาตนเองอย่างถูกทางและต่อเนื่อง สมกับความเป็นบัณฑิตที่จะจบออกไปสร้างคุณประโยชน์แก่

ชุมชนและสังคม  

 2) การวิจัย เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ ใน

ศาสตร์ทางกายภาพบำบัด โดยอาศัยความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด และกระบวนทัศน์ที่เกี่ยวกับระเบียบ

วิธีวิจัยทางการแพทย์เป็นเครื่องมือในการสร้างผลผลิตที่เป็นงานวิจัย องค์ความรู้ และ/หรือนวัตกรรม 

โดยตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชน สังคมในท้องถิ่น และระดับประเทศ 

 3) การบริการวิชาการแก่สังคม นิสิตสามารถนำความรู้ออกไปปรับใช้ในการช่วยเหลือสังคม

ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และบัณฑิตของสาขาวิชาฯ มีส่วนร่วมในการใช้ความรู้เชิงวิชาการ และ

ทักษะการฝึกการทำงานในระหว่างที่ศึกษาช่วยผลักดันการพัฒนาของสังคม 

 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นิสิตของหลักสูตรฯ มีบทบาทในการดำรงชีวิตในวิถีภูมิ

ปัญญาไทย และบัณฑิตของหลักสูตรฯ มีการนำความรู้ความสามารถจากการเรียนไปประกอบอาชีพ

สุจริต และมีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มีความฉลาดทาง

อารมณ์ มีจิตบริการ มีความเสียสละ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม มีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่น ทำงานเป็นทีม 

และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน     2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ      1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน    3(2-2-5) 

   English for Daily Life    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

           English for Communication 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 

           English for Academic and Professional Communication 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล    1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล      2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ    3(2-2-5) 

   Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                      3(2-2-5) 

    Skills Development and Lifelong Learning 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม     2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน             1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ  3(2-2-5) 

    ยุคดิจทิัล           

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 
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003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ   3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation 

       รวม 30 หน่วยกิต 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

         243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

         244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

         247111 ชีวสถิติ 

Biostatistics 

3(2-2-5) 

 

                  13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

 363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 

Human Gross Anatomy 

4(3-3-8) 

 363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 

Human Neuroanatomy 

4(3-3-8) 

363221 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน 

Basic Physiology 

3(2-2-5) 

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ 

330201 หลักพยาธิวิทยา 

Principle of Pathology 

2(2-0-4) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    ไม่ม ี

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

381487 การเตรียมพร้อมสู่สูงวัย 

The Preparation for Aging 

3(2-2-5) 
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13.4 การบรหิารจัดการ 

  13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวน

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/

ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชา

ศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย   

 2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น

ประธาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ ทำหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ 

ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนดำเนนิไปในทิศทางเดียวกัน  

 3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหน้าที่ วางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การ

วัดการประเมินผล และประสานงานการจัดกิจกรรมในรายวิชาและอื่นๆ เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุผลลัพธ์การ

เรียนรู้ในรายวิชา (CLOs) 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  คณะสหเวชศาสตร์ แต่งตั้ง“คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร” เพื่อให้เป็นกลไกกำกับ

การบริหารหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตร โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร (เลือกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน) และอาจารย์ประจำที่

ปฏิบัติงานจรงิทุกคนเป็นกรรมการ มีหน้าที่ ดังนี้  

1) วางแผนการดำเนินงานยกร่างหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิม ตามแผนการ

เปิด หรอืการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร รวมทั้งการปิดหลักสูตรกรณีที่มปีัญหา  

2) กำกับให้มีการสำรวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของบัณฑิต คุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนิสิตที่ต้องการให้ส่งเสริมตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการยกร่างหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุง

หลักสูตรเดิม 

3) บริหารหลักสูตรโดยการควบคุมกำกับ ติดตาม และทบทวนให้ผลการเรียนรู้ของนิสิต

เป็นไปตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยพะเยา และสภาวิชาชีพกายภาพบำบัดใหก้ารรับรอง 

4) กำกับให้มีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของการฝึกงาน ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุกรายวิชา ตามผลการประเมินการ
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ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)และรายงานผลการดำเนินการของการฝึกงาน (มคอ.6) ของภาค

การศกึษาที่ผ่านมา 

5) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ

ของการฝึกงาน ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

6) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา และนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร (ปรับเล็ก) 

ทุกปีการศกึษา 

7) กำกับให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของ

หลักสูตร และนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร 

(ปรับใหญ่) 

8) กำกับให้มีการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองสถาบันและหลักสูตรจากสภาวิชาชีพตาม

รอบเวลาที่ได้รับการรับรอง 

 

 นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่ง ๆ คณะฯ ยังกำหนดให้มี อาจารย์

ผูร้ับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผูป้ระสานงานรายวิชา รับผดิชอบติดต่อประสานงาน/ช่วยประสานงาน

กับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา หรืออาจารย์พิเศษจากสาขาวิชาอื่น/คณะวิชาอื่นหรือสถาบันอื่น เพื่อ

จัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)/รายละเอียดของการฝึกงาน (มคอ.4) และรายงานผลการ

ดำเนนิการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนนิการของการฝกึงาน (มคอ.6) อกีด้วย 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

  กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ให้การดูแล ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และ

ส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลในทุกช่วงวัย ดังนั้นหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตจึงมุ่งผลิตบัณฑิต

กายภาพบำบัดที่มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล มีสมรรถนะ เที่ยงธรรม มีศักยภาพในการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และสำนึกรับใช้ชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ชุมชนและสังคม 

 1.2 ความสำคัญ   

นโยบายทางด้านสุขภาพของประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้ง

ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล และส่งเสริมให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพมากขึ้น การตอบสนองนโยบายดังกล่าวจะต้องเพิ่มอัตราการผลิต

บุคลากรที่ให้บริการทางด้านสุขภาพให้มากขึ้น เพื่อกระจายนักกายภาพบำบัดให้มีส่วนร่วมในการดูแล

สุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้รับบริการอย่างทั่วถึง จึงมี

ความจำเป็นในการผลิตบุคลากรด้านกายภาพบำบัดที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

ด้วยเหตุนี้ สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเล็งเห็นถึงความ

จำเป็นที่จะผลิตบุคลากรด้านกายภาพบำบัด โดยเฉพาะกายภาพบำบัดชุมชนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ

หลักสูตรเพื่อจะช่วยเพิ่มกำลังคนด้านสาธารณสุขในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้กระจายออกไปเพื่อ

ให้บริการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

แก่ชุมชนในท้องถิ่นของสังคมไทยได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้น ยังมีส่วนช่วยให้นักเรียนในส่วนภูมิภาค

สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ของอ งค์ ก ารส หป ระชาชาติ  เป้ าหม ายที่  4 “Quality 

education” สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยบัณฑติกายภาพบำบัดจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของ

ทีมงานด้านสุขภาพ สามารถประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่มปีระสิทธิภาพและคุณภาพ มีความพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบันและอนาคต และเป็นพลเมืองที่มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมต่อไป  

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and 

Well-being” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน และเป้าหมายข้อที่ 17 
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“Partnerships for the Goals” การสร้างความร่วมมอืกับเครอืข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาขา

กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงส่งเสริมให้นิสิตได้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ โดยผ่านการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนชุมชน 

อีกทั้งยังผลักดันให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สุขภาพชุมชน ตลอดจนบูรณาการการเรียน

การสอนกับงานบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดใหม้ีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี ้ 

1)     ทักษะทางวิชาชีพในการตรวจประเมิน วนิิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืน้ฟู 

โดยใช้เหตุผลทางคลินกิ และปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2) สามารถทำงานเป็นทีมด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์  

3) สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพืน้ฐานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน  

4) สามารถเรียนรูต้ลอดชีวติด้วยตนเอง  

5) แสดงออกซึ่งบุคลิกภาพและเป็นแบบอย่างด้านการดูแลสุขภาพที่ด ี 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1 ผูเ้รียนสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการทางดา้นสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO2 ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล ในการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์ สถิต ิและข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี 

  ประสิทธิภาพ 

PLO3 ผู้เรียนสามารถอธิบายศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  

1) สามารถอธิบายศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

2) สามารถอธิบายศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

PLO4 ผู้ เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ งปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ และเคารพคำประกาศสิทธิและขอ้พึงปฏิบัติของผูป้่วย 

1) แสดงออกถึงการ มีคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต

สาธารณะ เคารพกฎระเบียบ) 

2) สามารถอธิบายเกี่ยวกับ สิทธิของผูป้่วย และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) ตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่กำหนดตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผูป้่วย 

4) แสดงออกถึงการมจีรรยาบรรณวิชาชีพ และเคารพสิทธิของผูป้่วยได้อย่างเหมาะสม  
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PLO5 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

1) สามารถทำงานเป็นทีมในฐานะผู้นำ ผู้ตาม และผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

2) สื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดีทั้งในฐานะผู้นำ ผู้ตาม และผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์  

PLO6 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

1) สามารถอธิบายรูปแบบทักษะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตได้ 

2) สามารถนำทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิตมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

PLO7  ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมพืน้ฐานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1) สามารถอธิบายแนวทางการศกึษาปัญหาชุมชน 

2) สามารถอธิบายกระบวนการงานวิจัยพืน้ฐาน 

3) สามารถอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลและชุมชนโดยผ่านกระบวนการวิจัย 

4) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน 

5) สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะบุคคลและ

ชุมชน 

PLO8 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ ตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ

ฟืน้ฟู โดยใช้เหตุผลทางคลินกิ  

1) สามารถอธิบาย วิธีการตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ทาง

กายภาพบำบัด 

2) สามารถแสดงวธิีการตรวจประเมนิ วินจิฉัย โดยใช้เหตุผลทางคลินกิ 

3) สามารถแสดงวิธีปฏิบัติงานวิชาชีพเพื่อการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยใช้

เหตุผลทางคลินกิ 

4) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติทักษะวิชาชีพในการตรวจ

ประเมิน วินจิฉัย ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืน้ฟูตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

PLO9 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี  

1) มีความรูด้้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

2) สามารถเลือกแนวทางในการพัฒนาตนเองในการเป็นต้นแบบเรื่องการดูแลสุขภาพและ

บุคลิกภาพ 

3) สามารถเป็นต้นแบบที่ดใีนการดูแลสุขภาพและบุคลิกภาพ 
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PLO10 ผูเ้รียนสามารถใหบ้ริการทางกายภาพบำบัดอย่างมีศิลปะ  

1) มีความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยและขั้นตอนการรับบริการทางกายภาพบำบัด  

2) สามารถแสดงออกถึงการให้บริการทางกายภาพบำบัดได้อย่างเหมาะสม  

3) สามารถวางแผนอธิบายและเสนอแนะแนวทางการรับบริการทางกายภาพบำบัดได้

อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์

4) จัดการและบริหารงานเบือ้งตน้ของระบบการบริการกายภาพบำบัด 

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

มพีัฒนาการของอาจารย์ผูส้อน ด้านกล

ยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของแต่ละ

รายวชิา 

สนับสนุนอาจารย์ประจำให้ได้รับ

การเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการ

สอน การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ 

SAR-PT หัวขอ้ AUN-QA 

criterion 6 คุณภาพบุคลากร

สายวชิาการ (Academic Staff 

Quality) 

มพีัฒนาการของความพงึพอใจต่อ

หลักสูตรของบัณฑิต/ศษิย์เก่า 

บัณฑิต/ศษิย์เก่ามีส่วนร่วมในการ

พัฒนา ทบทวน และปรับปรุง

หลักสูตร 

รายงานผลการประเมินความ

พงึพอใจต่อหลักสูตรของ

บัณฑิต/ศษิย์เก่า 

มพีัฒนาการของความพงึพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ตามผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง 

ผู้ใชบั้ณฑิตมสี่วนร่วมในการ

พัฒนา ทบทวน และปรับปรุง

หลักสูตร 

รายงานผลการประเมินความ

พงึพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิตต่อ

บัณฑติใหม่ตามผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง 

หลักสูตรมคีวามทันสมัยและเป็นท่ีต้องการ

ของผู้เรียน 

ประเมินหลักสูตรทุกสิน้ปี

การศึกษา 

การสำรวจความคิดเห็นของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

มพีัฒนาการของความพงึพอใจของผู้เรียน

ต่อรายวชิา และผู้สอน 

ประเมินรายวชิาและผู้สอนอย่าง

เป็นระบบทุกภาคการศกึษา 

รายงานผลการประเมินความ

พงึพอใจของผู้เรียนต่อรายวชิา 

และผู้สอนทุกภาคการศึกษา 

บัณฑิตท่ีสอบผ่านการขึน้ทะเบียนเป็นผู้

ประกอบวิชาชพีกายภาพบำบัด ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 80  

จัดกลยุทธ์การเรียน การสอนให้

ครอบคลุมตามรายวชิาและ

เนื้อหาสำคัญ (Essential content) 

สำหรับการสอบขึน้ทะเบียนเป็นผู้

ประกอบวิชาชพีกายภาพบำบัด 

ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่าน

การขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วชิาชีพ 

การพัฒนา Electronic portfolio นสิิต การ

พัฒนาสื่อการสอนและเทคนิคการสอน

แบบออนไลน ์  

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารหลักสูตร 

รายงานผลการประเมินความ

พงึพอใจต่อ Electronic portfolio 

ของนสิิต และสื่อการสอนและ

เทคนิคการสอนแบบออนไลน์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 

          1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเปน็ 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติมี

ระยะเวลาศกึษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

มีการจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน ช้ันปีที่ 3 จำนวน 11 สัปดาห์  

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 

               2.2.1 สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่ ง

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผูท้ี่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจ้ำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

  2.3.1 พืน้ฐานความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3.2 พืน้ฐานความรูด้้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิต ิ 

2.3.3 การรับรู้และการเข้าใจวิชาชีพกายภาพบำบัด 

2.3.4 การปรับตัวและการเข้าสังคม 

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 ส่งเสริมใหน้ิสติเข้าร่วมโครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษและการใช้สื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศที่คณะวิชาที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการและจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนา

ภาษาอังกฤษและการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 

2.4.2 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการสอนเสริมวิชาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

สถิติ ที่คณะวิชาที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการ หรือสนับสนุน งบประมาณในกิจกรรมพี่สอนน้องของ

สโมสรนสิิต โดยต้องมกีารตดิตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2.4.3 มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบทนำทางกายภาพบำบัดในช้ันปีที่ 1 เพื่อให้นิสิต

ได้ทราบพืน้ฐาน บทบาทและหนา้ที่ของนักกายภาพบำบัด 

2.4.4 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะวิชาการและการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิตใหม่ทั้งด้านภาษาอังกฤษ การแนะนำ

หลักสูตรและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีการประชุมผู้ปกครอง มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มี

กิจกรรมสันทนาการที่รุ่นพี่จัดให้รุ่นน้อง และมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการประจำตัวนิสิต

ทุกคนตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เพื่อคอยแนะนำและให้คำปรึกษา ตลอด

ระยะเวลาที่ศกึษาอยู่ในหลักสูตร 

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะสำเร็จการศกึษา    60 60 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

 (28,000x2x60) (28,000x2x120) (28,000x2x180) (28,000x2x240) (28,000x2x240) 

รวมรายรับ 3,360,000 6,720,000 10,080,000 13,440,000 13,440,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 
100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

3. งบดำเนนิการ 

     (ค่าใชส้อยและค่าวัสดุ) 
120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

4. งบดำเนินการ 

    (สาธารณูปโภค)               
50,000 100,000 150,000 200,000 200,000 

รวมรายจ่าย 2,670,000 5,340,000 8,010,000 10,680,000 10,680,000 

ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 
 

 

 2.7  ระบบการศึกษา 

 

                แบบช้ันเรยีน     

 2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

มคอ.1 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 

2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย

กว่า 

30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต 

30 30 

   หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ   30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อย

กว่า 

72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 

หน่วยกิต 

104 103 

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   30 28 

          2.1.1 วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ   18 16 

          2.1.2 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

                 และคณิตศาสตร์ 

  12 12 

     2.2 กลุ่มวิชาเอก   74 75 

         2.2.1 วชิาเอกบังคับ   71 72 

         2.2.2 วชิาเอกเลือก   3 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า  

6 หน่วยกิต 

6 6 

รวม (หน่วยกิต) 120 หนว่ยกติ ไม่น้อยกว่า

120 หนว่ยกติ 

140 

หน่วยกิต 

139 

หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

     

กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

 และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

 

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล  

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชวีิต                                         

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 

 

เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation  
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม  1(0-2-1) 

และชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

                2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน จำนวน 28 หน่วยกิต 

  2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ            จำนวน 16 หน่วยกิต 

363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์                                         4(3-3-8) 

 Human Gross Anatomy  

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 

 Human Neuroanatomy  

363221 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Anatomy  

367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 Basic Physiology  

330201 หลักพยาธิวิทยา 2(2-0-4) 

 Principle of Pathology  

 

  2.1.2 วิชาพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

 Cell and Molecular Biology  

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

 Life Science Physics  
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247102 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 

 Biostatistics  

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry  

 

  2.2 กลุ่มวิชาเอก                          จำนวน 75 หน่วยกิต 

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ                  จำนวน 72 หน่วยกิต 

381110 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด 1(1-0-2) 

 Introduction Physical Therapy  

381211 การประเมนิความแข็งแรงกล้ามเนือ้และช่วงการ

เคลื่อนไหวของข้อต่อ 

2(1-3-4) 

 Assessment of Muscle Strength and Joint 

Range of Motion 

 

381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบำบัด 2(1-3-4) 

 Physical Performance and Therapeutic Massage  

381213 ทักษะพืน้ฐานสำหรับกายภาพบำบัดชุมชน 1(0-2-3) 

 Basic Skills for Community Physical Therapy  

381214 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 2(1-2-3) 

 Biomechanics of Human Movement  

381215 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย 2(1-3-4) 

 Assistive Devices and Transferring  

381220 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1 2(1-3-4) 

 Exercise Therapy I  

 

 

381230 การบำบัดด้วยความร้อนและความเย็น 2(1-3-4) 

 Thermotherapy  

381321 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2 2(1-3-4) 

 Exercise Therapy II  

381331 

 

 

การรักษาและวินจิฉัยด้วยไฟฟ้า 2(1-3-4) 

 

 

 

 Electrotherapy and Electrodiagnosis 
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381340 การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 2(1-3-4) 

 Manipulative Therapy  

381341 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ 1 3(2-2-5) 

 Musculoskeletal Physical Therapy I  

381342 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5) 

 Neurological Physical Therapy I  

381343 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียน

โลหติ 1 

3(2-2-5) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy I  

381344 กายภาพบำบัดในเด็ก 1 3(2-2-5) 

 Pediatric Physical Therapy I  

381345 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ 2  3(2-2-5) 

 Musculoskeletal Physical Therapy II  

381346 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5) 

 Neurological Physical Therapy II  

381347 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจ 

และไหลเวียนโลหิต 2 

3(2-2-5) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy II  

381348 กายภาพบำบัดในเด็ก 2 2(1-3-4) 

 Pediatric Physical Therapy II  

381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1 1(0-4-0) 

 Practice in Physical Therapy I  

381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 4(0-32-0) 

 Practice in Physical Therapy II  

381360 ระเบียบวิธีวิจัย  2(2-0-4) 

 Research Methodology  

381370 กายภาพบำบัดในชุมชน 1 2(1-3-4) 

 Physical Therapy in Community 1  

381380 กายภาพบำบัดในสุขภาพสตรแีละผูสู้งอายุ 2(1-2-3) 

 Physical Therapy in Woman Health and 

 Geriatrics 

 

 

 

  Geriatrics  
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381416 สรีรวทิยาการออกกำลังกายสำหรับกายภาพบำบัด 2(2-0-4) 

 Exercise Physiology for Physical Therapy  

381452 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 3 1(0-4-0) 

 Practice in Physical Therapy III               

381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4 6(0-36-0) 

 Practice in Physical Therapy IV  

381461 สัมมนาทางกายภาพบำบัด 1(0-3-2) 

 Seminar in Physical Therapy  

381462 ภาคนิพนธ์  1(0-3-2) 

 Term Paper   

381471 กายภาพบำบัดในชุมชน  2 1(0-3-2) 

 Physical Therapy in Community II  

381481 กายภาพบำบัดในการกีฬา 2(1-2-3) 

 Physical Therapy in Sports  

381482 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4) 

 Physical Therapy in Special Conditions  

381483 หลักการบริหารงานเบือ้งต้นทางกายภาพบำบัด 1(1-0-4) 

 Principle Administration in Physical Therapy  

381484 กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณทางกายภาพบำบัด 1(1-0-4) 

 Professional Law and Ethics in Physical Therapy  

 

   วิชาเอกเลือก                      จำนวน  3 หน่วยกิต 

381485 กายภาพบำบัดกับความงาม 3(2-2-5) 

 Aesthetic Physical Therapy  

381486 กายภาพบำบัดในผูป้่วยเบาหวาน 3(2-2-5) 

 Physical Therapy in Diabetes Mellitus 

 

 

 

 

 

 

   

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จำนวน          6  หน่วยกิต 

 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life      

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล   

Technology Usage for Digital life         

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artisitc of Life Management 

3(2-2-5) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

363221 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

381110 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด 

Introduction Physical Therapy 

1(1-0-2) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Skills Development and Lifelong Learning       

3(2-2-5) 

247102 ชีวสถิติ 

Biostatistics 

3(2-2-5) 

367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน 

Basic Physiology 

3(2-2-5) 

363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 

Human Gross Anatomy  

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ

วิชาชีพ    

English for Academic and Professional 

Communication 

      3(2-2-5) 

003203 

 

เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม               

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

330201 หลักพยาธิวิทยา 

Principle of pathology 

2(2-0-4) 

381211 การประเมนิความแข็งแรงกล้ามเนือ้และช่วง

การเคลื่อนไหวของขอ้ต่อ 

Assessment of Muscle Strength and Joint 

Range of Motion 

2(1-3-4) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry      

3(2-3-6) 

381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการ

บำบัด 

Physical Performance and Therapeutic 

Massage 

2(1-3-4) 

 รวม 17 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community 

Management                                             

1(0-2-1) 

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 

Human Neuroanatomy 

4(3-3-8) 

381213 ทักษะพืน้ฐานสำหรับกายภาพบำบัดชุมชน 1(0-2-3) 

381214 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 

Biomechanics of Human Movement 

2(1-2-3) 

381215 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย 

Assistive Devices and Transferring 

2(1-3-4) 

381220 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1 

Exercise Therapy I 

2(1-3-4) 

381230 การบำบัดด้วยความร้อนและความเย็น 

Thermotherapy 

2(1-3-4) 

 รวม 14 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น 

ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs        

      3(2-2-5) 

381321 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2 

Exercise Therapy II 

2(1-3-4) 

381331 การรักษาและวินจิฉัยด้วยไฟฟ้า 

Electrotherapy and Electrodiagnosis 

2(1-2-3) 

381340 การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง 

Manipulative Therapy 

2(1-3-4) 

381341 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและ

กล้ามเนือ้ 1 

Musculoskeletal Physical Therapy I 

3(2-2-5) 

381342 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 1 

Neurological Physical Therapy I 

3(2-2-5) 

381343 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและ

ไหลเวียนโลหิต 1 

Cardiopulmonary Physical Therapy I 

3(2-2-5) 

381344 กายภาพบำบัดในเด็ก 1 

Pediatric Physical Therapy I 

3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

381345 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและ

กล้ามเนือ้ 2 

Musculoskeletal Physical Therapy II 

3(2-2-5) 

381346 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2 

Neurological Physical Therapy II 

3(2-2-5) 

381347 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและ

ไหลเวียนโลหิต 2 

Cardiopulmonary Physical Therapy II 

3(2-2-5) 

381348 กายภาพบำบัดในเด็ก 2 

Pediatric Physical Therapy II 

2(1-3-4) 

381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1 

Practice in Physical Therapy I              

1(0-4-0) 

381360 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

2(2-0-4) 

381370 กายภาพบำบัดในชุมชน 1 

Physical Therapy in Community I 

      2(1-3-4) 

381380 กายภาพบำบัดในสุขภาพสตรแีละผูสู้งอายุ 

Physical Therapy in Woman Health and 

Geriatrics 

 2(1-2-3) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี  3(X-X-X) 

 รวม 21 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 

Practice in Physical Therapy II              

4(0-32-0) 

 รวม 4 หน่วยกิต 

หมายเหตุ : รายวิชา 381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 มีการจัดการ

เรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมีจำนวนช่ัวโมง

การฝึกงานไม่น้อยกว่า 352 ช่ัวโมง  
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

381416 สรีรวทิยาการออกกำลังกายสำหรับ

กายภาพบำบัด 

Exercise Physiology for Physical Therapy 

2(2-0-4) 

381452 การฝึกปฏบิัติทางกายภาพบำบัด 3 

Practice in Physical Therapy III              

1(0-4-0) 

381461 สัมมนาทางกายภาพบำบัด 

Seminar in Physical Therapy 

1(0-3-2) 

381462 ภาคนิพนธ์  

Term Paper 

1(0-3-2) 

381471 กายภาพบำบัดในชุมชน 2 

Physical Therapy in Community II 

1(0-3-2) 

381481 กายภาพบำบัดในการกีฬา 

Physical Therapy in Sports 

2(1-2-3) 

381482 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ 

Physical Therapy in Special Conditions 

2(2-0-4) 

381483 หลักการบริหารงานเบือ้งต้น 

ทางกายภาพบำบัด 

Principle Administration in Physical Therapy 

1(1-0-4) 

381484 กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

ทางกายภาพบำบัด 

Professional Law and Ethics in  

Physical Therapy  

1(1-0-4) 

3814xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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       ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4 

Practice in Physical Therapy IV             

6(0-36-0) 

 รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ:  รายวิชา 381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4 มีการ

จัดการเรียนการสอนนอกภาคการศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้นิสิตมี

จำนวนช่ัวโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 540 ช่ัวโมง  

 

รวมจำนวนช่ัวโมงการฝกึงาน การฝกึปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 

1-4 คือ 60 ช่ัวโมง +352 ช่ัวโมง +60 ช่ัวโมง + 540 ช่ัวโมง 

เท่ากับ 1,020 ช่ัวโมง 
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3.1.4 คำอธิบายรายวิชา  

001101  ภาษาไทยในชีวติประจำวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน ใน

การส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การบูรณาการทักษะภาษาไทยกับ

ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ 

 Usage of Thai language in listening, speaking, reading and writing, integration of Thai 

language with related fields for presentation 

 

001103   ภาษาอังกฤษสำหรับชวีิตประจำวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

    English for Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

    Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 

    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล      1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

     แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of 

electronic commerce, usage of computer and internet technology, usage of office 

software    

 

002102   ความฉลาดทางดจิทิัล       2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient     

    หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication 

according to laws concerning information technology and communication 
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003101   สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต                3(3-2-5) 

    Artistic for Life Management  

    ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจำวัน 

       Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical 

health, mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code 

of morality and ethics, laws in daily life 

 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                         3(2-2-5) 

    Skills Development and Lifelong Learning 

   ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

    Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 
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003203   เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม              2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation  

    ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การ

ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

 Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others 

 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management  

 ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ดำรงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชมุชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

   Knowledge of health, analysis of one’ s health problems, safety in living, searching for 

community’ s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 
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003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306   บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

    Integration for Professional Innovation  

   การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชงินวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

    Integration of knowledge gained from general education courses for professional 

activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 

 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล                                                           3(3-0-6) 

           Cell and Molecular Biology 

 ทฤษฎีเซลล์  สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ     

การทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และ

องค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม การกลายพันธุ์ เทคนิคทางอณูชีววิทยา 

 Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis of life, bioenergetics, enzymes 

and metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments, 

expression of genetic information, mutation, molecular biology techniques 
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244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ                                                                  3(2-3-6) 

           Life Science Physics 

  หน่ วยและการวัด  จลนศาสต ร์และพ ลศาสตร์ก าร เลื่ อ นตำแหน่ งและการหมุ น  

งาน พลังงานและกำลังของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และ

คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียง

และการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี 

ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

  Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational motion, 

work, energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues, mechanics and 

physical properties of fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, waves sound and 

hearing, optics and optical instruments, elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation 

physics, physics of nuclear medicine 

          

247102 ชีวสถติิ                                                                                        3 (3-2-5)                

Biostatistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

สถิติพรรณนา การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบด้วยไคกำลังสอง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 

การคำนวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น และการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of statistics in 

daily life, descriptive statistics, normal distribution test, estimation and hypothesis test, analysis of 

variance, chi-square test, linear regression and correlation analysis, sample size determination, 

and the use of statistical package program 
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365212 ชีวเคมีพื้นฐาน                                                                                   3(2-3-6) 

           Basic Biochemistry 

 หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทาง

พันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอ

ลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมี

ของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Principles of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules including 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids, properties and activities of enzyme, central 

dogma, techniques in molecular biology, hormonal regulation, bioenergetics, metabolic pathways of 

biomolecules, metabolic pathway interrelationships, biochemical disorders, biochemistry of blood 

and urine and biochemical properties testing for biomolecules 

 

330201 หลักพยาธิวทิยา         2(2-0-4) 

Principle of pathology 

ความหมายของพยาธิวิทยา สาเหตุการเกิดโรค พยาธิกำเนิดโรค การบาดเจ็บ การตายของ

เซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม ความผดิปกติของระบบไหลเวียนของเหลวและเลือด ความผิดปกติ

ของระบบภูมิคุ้มกัน การเกิดเนื้องอก การติดเชื้อ พยาธิวิทยาของสิ่งแวดล้อม ความผิดป กติทาง

โภชนาการ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติ

ของระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของระบบกระดูกและ

กล้ามเนือ้ และความผิดปกติของระบบประสาท  

Etiology, pathogenic mechanisms of diseases, cell injury and death, inflammation and 

repair, fluid and hemodynamic disorders, immune disorders, neoplasia, infections, environmental 

pathology, nutritional disorder, genetic disorders, cardiovascular disorders, blood disorders, 

respiratory disorders, gastrointestinal disorders, endocrine disorders, urinary tract disorders, 

musculoskeletal disorders and nervous system disorders 
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363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์                                                            4 (3-3-8)  

           Human Gross Anatomy 

           บทนำสู่มหกายวิภาคศาสตร์ การศกึษาระบบกระดูกและข้อต่อรยางค์ หลังส่วนตื้นและส่วนลึก 

บริเวณท้ายทอย บริเวณด้านหลังของหัวไหล่และต้นแขน บริเวณอกและรักแร้ ปลายแขน มือ ต้นขา

บริเวณสะโพก ขา เท้า ผนังหน้าท้องด้านหน้าและด้านหลัง ผนังทรวงอก หัวใจ ปอดและกระบังลม คอ 

หนา้และบริเวณขมับ 

          Introduction to human gross anatomy study of osteology and joints, back and suboccipital 

region, posterior shoulder and arm, pectoral region and axilla, forearm, hand, thigh, gluteal region, 

leg, foot, anterior abdominal wall and posterior abdominal wall, thoracic wall, heart, lung and 

diaphragm, neck, face and temporal region 

 

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์                                                                  4 (3-3-8)  

           Human Neuroanatomy 

           บทนำสู่ระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ระบบหลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมองและไขสัน

หลัง ระบบประสาทอัตโนวัติ กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลาออบลอง

กาตา พอนส์ มีเซ็นเซฟาลอน สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบประสาทรับกลิ่นการเรียนรู้และจดจำ 

เบซอลแกงเกลี่ย ระบบประสาทรับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับรู้การได้ยิน

และการทรงตัว และระบบประสาทการมองเห็น 

           Introduction to human neuroanatomy, blood supply of brain and spinal cord, autonomic 

nervous system, spinal cord, medulla oblongata, pons, mesencephalon, cerebellum, diencephalon, 

olfactory pathway, hippocampal formation, amygdala, cerebrum, basal ganglia, motor  pathway, 

general sensory system, auditory system, vestibular system and visual system 
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363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                                                                    3 (2-3-6)             

Basic Anatomy 

           บทนำสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบปก

คลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สกึและอวัยวะ

รับความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ำเหลืองและเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อย

อาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 

            Introduction to basic anatomy and cytology, epithelium and connective tissue, 

integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory system and 

special sense organs, cardiovascular system, lymphatic system and blood, respiratory system, 

digestive system, urinary system, endocrine system, male reproductive system and female 

reproductive system 

 

367200 สรีรวิทยาพื้นฐาน                                                                              3 (2-2-5)             

Basic Physiology 

           บทบาท หน้าที่และกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่าง ๆ เช่น สรีรวิทยาของเซลล์

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายในภาวะปกติ 

          Human body roles, functions and mechanisms of various body systems such as cellular 

physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, 

gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, reproductive system and body 

temperature regulation in normal condition 
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381110 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด                                                                 1 (1-0-2) 

Introduction Physical Therapy 

          ประวัติและแนวคิดพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด บทบาทความรับผิดชอบของนัก

กายภาพบำบัด ความรู้เบื้องต้นงานกายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบ

หายใจและไหลเวียนโลหิต เด็ก ชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นพื้นฐานในชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ

และการสื่อสารทางการแพทย์ หลักการผลิตสื่อ หลักการนำเสนอผลงาน การสร้างเครือข่ายบทบาท

ของทีมสหวิชาชีพ อัตลักษณ์บัณฑิตกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยพะเยา หลักการจัดท่าผู้ป่วย หลัก

เบื้องต้นของการปฐมพยาบาล หลักการดูแลป้องกันให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนและการช่วยชีวิตขั้น

พืน้ฐาน  

          History and basic concepts of physical therapy, roles of physical therapists, basic 

knowledge of physical therapy in musculoskeletal system, nervous system, cardiovascular system, 

pediatric, community and preliminary rehabilitation of community, personality development and 

medical communications.  Principles of patient positioning media production. Fundamentals 

presentation, networking, role of the multidisciplinary team, identities of graduate physical therapist 

University of Phayao, principles of patient positioning, first aid, sterile techniques and 

cardiopulmonary resuscitation 

 

381211 การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนื้อและช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ           2 (1-3-4) 

Assessment of Muscle Strength and Joint Range of Motion 

กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของข้อต่อและกล้ามเนื้อ หลักการในการวัดช่วงการเคลื่อนไหว การ

ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ความยาว

กล้ามเนือ้ และขนาดของกล้ามเนือ้โดยสังเกต และการวัดขนาดของขอ้ต่อและส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย 

Basic anatomy of joints and muscles, principles of measurement of joint range of motion, 

muscle strength testing, muscle tone, muscle spasm, muscle length, and muscle girth by 

observation, and measurement of joints and the parts of body 
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381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบำบัด        2(1-3-4) 

Physical Performance and Therapeutic Massage 

ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ อุปกรณ์ และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รวมถึง 

การวัดสัดส่วนของร่างกาย ความแข็งแรง ความทนทาน และพลังของกล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด สัญญาณชีพ ความอ่อนตัว ความเร็ว ความแคล่วคล่องว่องไว สมดุลการทรงตัว 

และการประสานสัมพันธ์ ทฤษฎี เทคนิค ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และประโยชน์ของการนวด การ

นวดสวีดิช การนวดไทย การประยุกต์การนวดสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด การนวดทารก การ

นวดสตรีมคีรรภ์ และการทำสปา 

Definitions, principles, components, equipment and physical fitness testing including; 

anthropometry and body composition, muscular strength, endurance and power, cardiovascular 

endurance, vital sign, flexibility, speed, agility, balance, and coordination, theories, techniques, 

indications, contraindications, precaution and benefit of massage, swedish massage, Thai massage, 

reflexology, massage application for physical therapy treatment, baby massage, pregnancy 

massage and spa treatment 

 

381213 ทักษะพื้นฐานสำหรับกายภาพบำบัดชุมชน                                               1(0-2-3) 

Basic Skills for Community Physical Therapy 

          การรู้จักบุคลิกภาพและศักยภาพตนเอง ภาวะผูน้ำ อำนาจและการใช้อำนาจ การทำงานเป็นทีม

และสร้างความร่วมมือกับผู้อื่น  การฟังอย่างลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างสันติ  การถอดบทเรียน และการ

คิดสร้างสรรค ์

          Know ing self and potentia l, lea dership, power and power play, teamwork and 

collaboration, deep listening, nonviolent communication, lesson learned, and creative thinking 
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381214 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์            2(1-2-3)     

Biomechanics of Human Movement 

การนำหลักการทางชีวกลศาสตร์มาประเมินสภาวะของร่างกายในขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว 

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของท่าทางต่าง  ๆ ในชีวิตประจำวัน การทรงท่า การเดิน และการ

เคลื่อนไหวของข้อต่อทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ หลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์ในการวิเคราะห์ 

และประเมินสถานที่ทำงานและท่าทางของร่างกายที่เหมาะสม 

Using of biomechanics principles for assessment in static and dynamic conditions, analysis 

of body movement for posture in daily living, posture, gait and joint motion in normal and abnormal 

conditions, basic principle of ergonomics for the analysis and evaluation of appropriate work station 

and posture 

 

381215 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย                                                       2(1-3-4)  

Assistive Devices and Transferring 

หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้าย การวัด การเลือกใช้ และวิธีการใช้เครื่องช่วยเดิน

และรถเข็นนั่ง  การฝึกเดิน ชนิดและประเภทของแขนขาเทียมและกายอุปกรณ์ การใส่และการประเมิน

สภาพผูป้่วยที่ตอ้งใส่อุปกรณ์เทียมหรอือุปกรณ์เสริม และการพันผ้ายืด  

Basic principles and technique of transferring, measurement, selection and application of 

ambulatory aids and wheelchair, gait training, types and classifications of prostheses and orthoses, 

fittings and patient assessment for the use of prostheses and orthoses, and bandaging 
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381220 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1                           2(1-3-4) 

  Exercise Therapy I   

หลักการพื้นฐานในการออกกำลังกายเพื่อการรักษา การประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ 

ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา และการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ประเภทของการออก

กำลังกาย การออกกำลังกายเพื่อป้องกันหรือลดการผิดรูปของข้อต่อ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความ

แข็งแรง การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อและระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น การออกกำลังกายเพื่อการประสานสัมพันธ์ การออกกำลัง

กายเพื่อการผ่อนคลาย การออกกำลังกายด้วยระบบแขวนพยุง การออกกำลังกายเพื่อการทรงตัวและ

การรับรู้ข้อต่อ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงกล้ามเนื้อแกนกลางและการออกกำลังกายแบบ

กลุ่มในทุกช่วงวัย 

Basic principles of therapeutic exercise, application of anatomy, physiology, biomechanics 

and equipment for exercise therapy, types of exercise, exercise for prevention or reduction of 

deformity, strength training exercise, muscular endurance exercise, cardiopulmonary endurance 

exercise, stretching exercise, coordination exercise, relaxation exercise, exercise with suspension 

system, exercise for improving postural control and proprioceptive sense, exercise for improving 

core stability and group exercise for all age 

 

381230 การบำบัดด้วยความร้อนและความเย็น                                                   2 (1-3-4) 

Thermotherapy 

การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น คลื่นเหนอืเสียง รังสีอัลตร้าไวโอเลต รังสีอินฟาเรด แสง

เลเซอร์ คลื่นไมโคร คลื่นสั้น และเครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดอื่น ๆ การเลือกวิธีการรักษาและ

เครื่องมือใหเ้หมาะสมกับสภาพผูป้่วย และการประยุกต์ใช้เครื่องมอืในชุมชน 

Treatments by using thermotherapy, cryotherapy, ultrasonic wave, ultraviolet, infrared, 

laser, microwave diathermy, short wave diathermy, and other physical therapy electrical 

equipment, appropriate selection of treatment techniques and instruments, and instrument 

application for community 
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381321 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2                           2(1-3-4) 

  Exercise Therapy II   

พื้นฐานการกระตุ้นการทำงานและการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 

เทคนิคเฉพาะและการประยุกต์ใช้ ธาราบำบัด และการบำบัดในสระ การปรับปรุงแก้ไขท่าทางที่ผดิปกติ 

การออกกำลังกายในภาวะกระดูกสันหลังคด การออกกำลังกายในระยะกึ่งเรือ้รัง และ อาการปวดระยะ

เรื้อรัง การออกกำลังกายในผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลัง การออกกำลังกายในผู้ที่มีปัญหาการระบบ

ไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง 

Basic knowledge about proprioceptive neuromuscular facilitation technique, specific 

technique and application, hydrotherapy and pool therapy, improving abnormal posture, exercise in 

scoliosis, exercise in subacute and chronic pain condition, exercise in spinal problem, exercise in 

vascular problems venous and lymphatic problems 

 

381331 การรักษาและวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า                                                       2(1-2-3)  

Electrotherapy and Electrodiagnosis 

          หลักการพื้นฐานการรักษาด้วยไฟฟ้า ชนิดของกระแสไฟฟ้า เทคนิคการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า

ความถี่ต่ำและความถี่ปานกลางเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อที่มีและขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง การป้อนกลับ

ทางชีวภาพ การวินจิฉัยด้วยไฟฟ้า การเลือกใช้ ข้อบ่งช้ี  ขอ้หา้ม และการดูแลรักษาเครื่องมือ  

          Basic of electrotherapy, types of electrical current,  techniques of treatment using low 

frequency and medium frequency current to stimulate innervated and denervated muscles, 

biofeedback, electrodiagnosis,  selecting, indications, contraindications and maintaining of the 

instruments  
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381340 การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง             2(1-3-4) 

Manipulative Therapy 

หลักในการจัด ดัด ดงึขอ้ต่อในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความหมายของสัญลักษณ์และ

การบันทึก ระดับการเคลื่อนไหว ผลการรักษา ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้มและข้อควรระวังของการจัด ดัด ดงึข้อต่อ 

การเคลื่อนไหวระบบประสาท การประยุกต์ และเลือกใช้เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผูป้่วยที่มีปัญหา

การเจ็บปวด และจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อแขน ขา และกระดูกสันหลัง 

Principles of manipulative technique in patients with musculoskeletal disorders, definitions 

of symbols and recording, grades of movement, therapeutic effects, indications, contraindications 

and precautions of joint mobilization and manipulation, neural mobilization, application and selection 

of appropriate techniques in patients with problems related to pain and limited range of joint 

motion of extremities and spine 

 

381341 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 1           3(2-2-5)     

Musculoskeletal Physical Therapy I 

สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การดำเนินโรค หลักการซักประวัติ ตรวจประเมิน

และการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง แขนและขา ความ

ผิดปกติของกล้ามเนื้อ ความผิดปกติของข้อจากโรครูมาโตโลยี และภาวะกระดูกพรุน กระบวนการใช้

เหตุผลทางคลินิก เพื่อการวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา สรุปปัญหา การตั้งเป้าหมายในการรักษา การ

วางแผนการรักษาและรักษาโดยวิธีการทางกายภาพบำบัด การพยากรณ์ โรค การป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนือ้ และยาทางระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ 

Etiology, pathology, signs and symptoms, progression, principles, and procedures of 

subjective and objective examination, assessment and treatment of physical therapy in patients 

with spine and limb disorders, muscle disorders, rheumatology and osteoporosis, clinical reasoning 

process for diagnosis, problem analysis, problem summary, goal of treatment, plan of treatment 

and treatment by physical therapy techniques, prognosis, prevention of complications concerning 

diseases of musculoskeletal system and drugs for musculoskeletal system 
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381342 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 1          3(2-2-5)  

Neurological Physical Therapy I  

สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดำเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การ

พยากรณ์โรค การตรวจประเมิน วนิิจฉัย และการรักษาทางการแพทย์ในผูป้่วยที่มีความผดิปกติและการ

อักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมอง ความผิดปกติทาง

เอ็กซ์ตราปิระมิดและการเคลื่อนไหว และเนื้องอกไม่ร้าย การฟื้นตัวของระบบประสาท การควบคุมและ

การเรียนรู้การเคลื่อนไหว กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตรวจประเมินและวินิจฉัยทาง

กายภาพบำบัด การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา วิธีการรักษาและฟืน้ฟูทางกายภาพบำบัด  

Etiology, pathology, sign and symptom, progression, complication, prevention, prognosis, 

medical assessment, diagnosis, and treatment in patients with central nervous system disorder and 

inflammation; cerebrovascular diseases, intracranial injury, extrapyramidal and movement 

disorders, and benign neoplasm, recovery of nervous system, motor control and motor learning, 

clinical reasoning process for physical therapy assessment and diagnosis, problem analysis, 

treatment planning, treatment techniques and rehabilitation  

 

381343 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 1                        3(2-2-5) 

           Cardiopulmonary Physical Therapy I 

พยาธิสรีรวิทยา การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์ของโรคระบบทางเดิน

หายใจ การแปลผล ทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยทรวงอก การรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ ซัก

ประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยทางกายภาพบำบัด การวิเคราะห์สรุปปัญหา วางแผนการรักษา การ

รักษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางกายภาพบำบัด โดยการใช้เหตุผลทางคลินิกในผู้ป่วยระบบ

หายใจและไหลเวียนโลหิต 

Pathophysiology, progression disease, diagnosis, medical treatment of respiratory disease, 

laboratory investigation, diagnostic radiology, medical chart review, physical examinations, 

diagnosis, problem analysis, plan of treatment, treatments and equipment by chest physical 

therapy techniques using clinical reasoning in cardiopulmonary patients 
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381344 กายภาพบำบัดในเด็ก 1           3(2-2-5) 

Pediatric Physical Therapy 1  

พัฒนาการและการเจริญเติบโต ก่อน ขณะ และหลังคลอด พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

ปฏิกิริยาดั้งเดิม และปฏิกิริยาอัตโนมัติ พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรคสมองพิการใน

เด็กและการบาดเจ็บจากการคลอด หลักการซักประวัติและตรวจร่างกาย และการวินิจฉัย การ

วิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา และให้การรักษาทางกายภาพบำบัด รวมถึงการออกกำลังกาย

เพื่อฝึกทักษะและความชำนาญด้านการเคลื่อนไหว การฝึกพัฒนาการการเคลื่อนไหว การกระตุ้น

พัฒนาการระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มพีัฒนาการล่าช้า การจับอุ้มและการจัดท่าทาง 

Development and growth of prenatal, peri-natal and postnatal, motor development, 

primitive reflex and autonomic reaction, pathophysiological, sign and symptom of infantile cerebral 

palsy and birth trauma, principles of subjective and objective examinations and diagnostic, problem 

analysis, treatment plan, physical therapy intervention including ; exercise technique in motor 

control (NDT), normal development training, early intervention for delayed developed child, 

handling and positioning 

 

381345 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 2                                      3(2-2-5)  

           Musculoskeletal Physical Therapy II  

สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์

และทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกหัก เอ็นขาด ข้อเคลื่อน และการตัดรยางค์ รวมถึงออร์โธปิดิกส์

และกายภาพบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ภาวะแทรกซ้อน ข้อ

หา้ม ข้อควรระวังในการรักษา และการแปลผลรังสีวินิจฉัยในผูป้่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และเปลี่ยนข้อ

เทียม  

Etiology, pathology, signs and symptoms, medical and physical therapy assessment and 

treatment in patients with fracture, tendon and ligament tears, joint dislocation, amputation, 

including orthopedics and physical therapy in patients with spinal surgery, knee and hip 

replacement, complications, precautions, and interpretation of related radiology in patients with 

fracture, joint dislocation, and replacement 

 

 



50 
 

381346 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2          3(2-2-5)  

Neurological Physical Therapy II  

สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดำเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การ

พยากรณ์โรค การฟื้นตัวของระบบประสาท การตรวจประเมินวินิจฉัย และการรักษาทางการแพทย์ใน

ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง เส้นประสาทส่วนปลาย โรคปลอกประสาทอักเสบ โรคของเซลล์

ประสาทสั่งการ โรคของรอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ โรคของกล้ามเนื้อ ความผดิปกติอื่น 

ๆ ทางระบบประสาท กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก การตรวจประเมินวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา 

การวางแผนการรักษา วิธีการรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด ยาสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท รังสี

วินจิฉัย อรรถบำบัด กิจกรรมบำบัด และการฟืน้ฟูสมรรถภาพผูพ้ิการโดยชุมชน  

Etiology, pathology, sign and symptom, progression, complication, prevention, prognosis, 

recovery of nervous system, medical assessment, diagnosis, and treatment in patient with spinal 

cord injury, nerve/ nerve root/ plexus injury, demyelinating disease, motor neuron disease, 

myoneural junction disease, diseases of muscle, other neurological disorders, clinical reasoning 

process for physical therapy assessment and diagnosis, problem analysis, treatment planning, 

treatment techniques and rehabilitation, medicines for neurologic patient, diagnostic radiology, 

speech therapy, occupational therapy, and community-based rehabilitation 

381347 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 2                       3(2-2-5) 

           Cardiopulmonary Physical Therapy II 

พยาธิสรีรวิทยา การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคหัวใจและ

ไหลเวียนโลหิต การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทดสอบความทนทานของหัวใจและปอด การทดสอบ

สมรรถภาพปอด อุปกรณ์สำหรับบำบัดด้วยออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจและการหย่าเครื่องช่วยหายใจ 

การรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยหออภบิาลผู้ป่วยวิกฤต ผูป้่วยทางอายุรกรรม ผูป้่วยทาง

ศัลยกรรม ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณสมอง ทรวงอกและไขสันหลัง การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

และหัวใจและการฝึกปฎิบัติโดยการจำลองสถานการณ์ทางคลินกิ 

 Pathophysiology, progression disease, diagnosis, medical treatment of cardiovascular 

disorders, electrocardiography, cardiopulmonary endurance test, pulmonary function test, oxygen 

therapy devices, ventilator and wean off ventilator, treatments and rehabilitation for patients in 

intensive care unit, patients in medicine, patients in surgery, patients in traumatic brain injury, 

thoracic trauma and spinal cord injury, pulmonary rehabilitation and cardiac rehabilitation and case 

simulation 
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381348 กายภาพบำบัดในเด็ก 2                                                                       2(1-3-4) 

           Pediatric Physical Therapy II 

พัฒนาการของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค อาการ

และอาการแสดง  ของโรคทางระบบหัวใจและหายใจ ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ โรคทางพันธุกรรม 

และความผิดปกติอื่น ๆ ที่พบบ่อยในเด็ก การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด ร่วมกับการ

อ่านบันทึกรายงานทางการแพทย์และการใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก ตลอดจนวิเคราะห์

และสรุปปัญหา วางแผนการรักษา การให้การรักษาเบื้องต้น รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่

เกี่ยวข้องทางกายภาพบำบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

การส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจภายใต้แนวคิดของการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ 

นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในเด็ก 

Cardiovascular and pulmonary development, pathology, sign and symptoms of 

cardiovascular and pulmonary system, musculoskeletal system, genetic disorder and others general 

abnormality, physical examinations, physical diagnostic, reading of medical record, child 

developmental assessment tool, clinical reasoning, problem analysis, treatment plan and clinical 

decision of primary intervention in physical therapy, application clinical reason of physical therapy, 

assistive devices for pediatric, current treatment options, promote of physical and mental 

developments with multidisciplinary concept, innovation in pediatric physical therapy 

 

381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1                                                        1(0-4-0) 

 Practice in Physical Therapy I 

การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย การฝึก

ปฏิบัติ ศิลปะการเข้าหาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วางแผนการรักษา ให้การ

รักษา และประเมินผลหลังการรักษาเบือ้งตน้  

Clinical practice in basic physical therapy, medical record access, practice, appropriate art 

of patient approach, subjective examination, objective examination, treatment plans, treatment 

methods, and evaluation after basic treatments 
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381360 ระเบียบวิธีวจิัย                                                                                  2(2-0-4) 

 Research Methodology 

ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจัย และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถิติในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการ

นำเสนอโครงร่างงานวิจัย 

Principles and concepts in research, types of research, logic and scientific thinking, 

application of statistic in research, ethical issues in medical and health science research, data 

analysis, proposal writing and proposal presentation 

 

381370 กายภาพบำบัดในชุมชน 1           2(1-3-4) 

Physical Therapy in Community I 

           บทบาทและลักษณะงานกายภาพบำบัดชุมชน เครื่องมือศึกษาชุมชน เทคนิคการเข้าสู่ชุมชน 

การสำรวจชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การตรวจประเมินและการคัดกรองผู้พิการ การสอนให้ชุมชน

พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ การเขียนและการบริหารโครงการ หลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้าง

นวัตกรรม อารยสถาปัตย์ การผลิตสื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชน  

          Roles and characteristics  of community physica l therapy, instruments for studying 

community, community approach techniques, community survey, community analysis, evaluation 

and screening of disabled people, community self-reliance teaching in health, writing and project 

management, design thinking to create innovation, universal design, production of media to 

promote people's health 

 

 

 

 

 

 

 

https://musculoskeletalkey.com/roles-and-characteristics-of-physical-therapists/
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381380 กายภาพบำบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ                                              2(1-2-3) 

           Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics 

         สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลงระหว่างการตั้งครรภ์ รูปแบบการคลอด การจัดการ

และดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะคลอดและหลังคลอด โรคทางนรีเวชเกี่ยวข้องกับการรักษาทาง

กายภาพบำบัด ทฤษฎีความชรา ปัญหาสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพในผู้สูงอายุ การให้

คำแนะนำและการดูแลทางกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดใีนสตรีวัยต่าง ๆ และผูสู้งอายุ 

Woman health across life span, change during pregnancy, labor patterns, manangement 

and care during pregnancy, labor and post portum, gynecological disease that related to physical 

therapy treatment, the theory of aging, health problem and physical performance testing in the 

elderly, instruction and physical therapy management for promoting good health in woman in all 

ages and geriatrics 

 

381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2                                                     4(0-32-0) 

  Practice in Physical Therapy II  

            การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน สังเกตการณ์งานกายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติ  

เทคนิคการเข้าหาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย การ

ตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา การสรุปปัญหา การวางแผนการรักษาโดยใช้กระบวนการคิดและ

ตัดสินใจทางคลินิก และการเขียนรายงาน  

Clinical practice in basic physical therapy, observation of physical therapy, practice, 

technique of appropriate patient approach, interview, medical record access, physical examination, 

problem analysis, problem summary, treatment planning using clinical thinking and decision-

making processes, and report writing 
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381416 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับกายภาพบำบัด                                    2(2-0-4) 

Exercise Physiology for Physical Therapy 

การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 

ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอื่น ๆ ใน

ร่างกายมนุษย์ที่มีต่อการออกกำลังกาย สารอาหาร การสร้างพลังงาน และหลักการฝึกต่าง  ๆ ที่

เหมาะสมสำหรับกายภาพบำบัด 

Physiological responses and adaptations of human body systems to exercise, namely 

musculoskeletal system, nervous system, cardiovascular system, respiratory system, endocrine 

system, immune system and others, nutrition, energy production, and principles of training 

appropriated to physical therapy 

 

381452 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 3                  1(0-4-0) 

Practice in Physical Therapy III        

การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยเน้นการตรวจร่างกาย การประเมินผลการตรวจ การ

วินจิฉัย การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษา ใหก้ารรักษาฟืน้ฟู ประเมินผลการรักษาและปรับเปลี่ยน

โปรแกรมการรักษาให้ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก รวมถึง

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะผดิปกติของประชาชนเพื่อให้มคีุณภาพชีวติที่ดีด้วยจิตบริการ 

Clinical practice in hospital emphasizing physical examination, assessment, diagnosis, 

problem analysis, treatment planning, rehabilitation, effective treatment outcome evaluation and 

treatment program adaptation for patients through clinical thinking and decision making. including 

health promotion and prevention of abnormal conditions for a good quality of life through service 

mind 
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381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4                6(0-36-0) 

 Practice in Physical Therapy IV        (ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง)   

การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการตรวจประเมิน การวินิจฉัย 

การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและให้การรักษา การฟื้นฟู การส่งเสริมสุขภาพ กระบวนการคิดและ

ตัดสินใจทางคลินิก รวมทั้งกายภาพบำบัดในคลินิกพิ เศษ และการศึกษาการบริหารงานทาง

กายภาพบำบัด การค้นคว้าและนำเสนอบทความทางวิชาการด้านวิชาชีพ 

Clinical practice in hospital or related settings emphasizing assessment focusing on 

assessment, diagnosis, problem analysis, treatment planning, rehabilitation, health promotion, 

clinical thinking, and decision-making processes including physical therapy in a special clinic, study 

of physical therapy administration, researching and professional academic article presentation 

 

381461 สัมมนาทางกายภาพบำบัด                                                                    1(0-3-2) 

           Seminar in Physical Therapy 

           การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การอ่านและวิพากษ์บทความทางวิชาการหรืองานวิจัยทาง

กายภาพบำบัดใหม่ ๆ ในเชิงวิเคราะห์ ทักษะในการนำเสนอในที่ประชุมเชิงวิชาการ การมีส่วนร่วมใน

การฟังและการเสนอแนวคิดเชิงอภิปราย นำไปสู่เหตุผลในการเลือกการรักษาทางกายภาพบำบัดที่มี

ประสิทธิภาพ 

Case study learning and analysis, critical reading and review in academic articles or recent 

physical therapy research, presentation skill in academic conference, participation in listening and 

suggestion in debated concepts, leading to the effectively modern evidence based practice utilizing 

for supporting treatment 
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381462 ภาคนิพนธ์                                                                                       1 (0-3-2) 

          Term Paper 

การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การรายงานผล การอภิปรายและสรุปผล และการ

นำเสนองานวิจัย 

Data collection, data analysis, result reporting, discussion and conclusion, and research 

presentation 

 

381471 กายภาพบำบัดในชุมชน 2                                                              1(0-3-2)       

Physical Therapy in Community II 

            ปฏิบัติการสำรวจปัญหาชุมชน การใช้เครื่องมือสำรวจชุมชน เวทีประชาคม นำเสนอปัญหา 

การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ การเยี่ยมบ้าน การดูแลสุขภาพที่บ้าน 

และการสรา้งนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผูป้่วยในชุมชน  

             Practice in community problems exploration, using a community study tools, civil society 

forum, problems presentation, project writing, implementation project, project appraisal, home visit, 

home health care, and innovation of health promotion and patients care in community 

 

 381481 กายภาพบำบัดในการกีฬา                                                                   2(1-2-3) 

 Physical Therapy in Sports 

บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการกีฬา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ในการกีฬา การ

บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลในนักกีฬาที่บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลข้างสนามแข่งขัน 

และการทดสอบสมรรถภาพและการฝึกสมรรถภาพในนักกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น

กีฬาและการรักษาฟืน้ฟูสภาพร่างกายนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ หลักการและวิธีพันผ้าเทปกาว เครื่องดื่ม

และโภชนาการสำหรับนักกีฬา ยาและสารต้องห้ามในการกีฬา จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น และกีฬา

สำหรับคนพิการ 

Roles of sports physical therapists, basic knowledge of sports biomechanics, sports injuries, 

on-field management principles, physical fitness testing and training, injury prevention, treatments, 

and rehabilitation in athletes, principles and methods of taping, sports drinks and nutrition, drug 

and doping, introduction to sports psychology, and disabled sports 
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381482 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ          2(2-0-4) 

Physical Therapy in Special Conditions 

พยาธิสภาพสรีรวิทยา สาเหตุ อาการและอาการแสดง การตรวจประเมินและการรักษาทาง

การแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพทางกายภาพบำบัดในภาวะหรือโรคต่าง ๆ โดยอิงหลักฐานเชิง

ประจักษ์ ได้แก่ ภาวะอ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไตวายเรื้อรัง ภาวะทางจิตเวช ภาวะก่อน

และหลังผ่าตัดเต้านม มะเร็ง ภาวะไฟไหม้น้ำร้อนลวก ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและภาวะอื่น ๆ การดูแล

แบบประคับประคอง โภชนาการ และการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

Pathophysiology, etiology, signs and symptoms, physical examination and medical 

treatment, evidence-based physical therapy for various conditions or diseases, including metabolic 

syndrome, high blood pressure, hepatic disease, chronic kidney failure, psychiatry, pre and post 

mastectomy, cancer, burns, immune deficiency and other selected conditions,  palliative care, 

nutrition and tobacco control 

 

381483 หลักการบรหิารงานเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด                                        1(1-0-3) 

Principle Administration in Physical Therapy 

ระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณสุขและการประกันสุขภาพ หลักการและทฤษฎีของการ

บริหารงานเบื้องต้น การจัดตั้งและบริหารหน่วยงานกายภาพบำบัดในองค์กรต่าง ๆ ของระบบ

สาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน คุณลักษณะของนักกายภาพบำบัดชุมชน การบริหารจัดการ

คลินิกกายภาพบำบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึงการจัดการความรู้ 

ความเป็นนวัตกร การเขียนจดหมายสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ  

Health systems, policy and insurance of health, principles and basic theories of setting up 

and administration of physical therapy unit in government, private section, ownership clinic leader, 

quality improvement including knowledge management, specificity of community’s physical therapy 

characteristics, innovation and innovator, resume and cover letter, personality development 
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381484 กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณทางกายภาพบำบัด                                 1(1-0-3) 

Professional Law and Ethics in Physical Therapy 

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น องค์ประกอบ ลำดับศักดิ์ ลายลักษณ์อักษรการบังคับใช้และ

การยกเลิก กฎหมายอาญาและแพ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบำบัด ข้อบังคับและประกาศสภา

กายภาพบำบัด ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ขอบเขตและหน้าที่ของผู้ช่วย

นักกายภาพบำบัด ประกาศเครื่องมือกายภาพบำบัด พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติ

การประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการ

ทำงาน มาตรฐานการบริการกายภาพบำบัด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Basic knowledge of law, elements, hierarchy, enforcement writing and cancellation, 

criminal and civil Law which relate to physical therapy profession, rules and announcement, 

restrictions and conditions in professional practice, scope and job description of a physical therapist 

assistant, announcement of physical therapy equipment, infirmary enactment and others, 

professional ethics, roles, scope of practice, the standard of physical therapy performance and 

related law issues 

 

381485 กายภาพบำบัดกับความงาม           3(2-2-5) 

Aesthetic Physical Therapy 

กายภาพบำบัดเพื่อความงาม การดูแลความงามแบบองค์รวม การใช้เครื่องมือเพื่อสุขภาพผิว

ขั้นพื้นฐาน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผวิพรรณ แนวคิดการดูแลสุขภาพและความงามแบบไทย 

Aesthetic physical therapy, holistic beauty, basic equipment for healthy skin, exercise for 

health and shape-up, personality development, skin care products, Thai traditional concepts for 

health and beauty 
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381486 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน                                                          3(2-2-5) 

           Physical Therapy in Diabetes Mellitus 

          สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินัจฉัย สรีรวิทยา การรักษาทางการแพทย์ การรักษา

ทางเลือก โภชนาการ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ของเท้า พยาธิสรีรวิทยาของปัญหาเท้า การ

ตรวจประเมินเท้า เล็บ หนังแข็ง แผล อุปกรณ์ทำแผล รองเท้า กายอุปกรณ์ การใหค้วามรู้และการออก

กำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน 

Cause, sign, symptom, diagnosis, physiology, medical treatment, alternative medicine, 

nutrition, anatomy and biomechanic of foot, pathophysiology problem of foot, evaluation of foot, 

nail, callous, wound, wound dressing materials, footwear, orthosis, education and exercise in 

diabetes mellitus patients 

 

381487 การเตรยีมพร้อมสู่สูงวัย                                                                     3(2-2-5) 

           The preparation for aging 

สรีรวิทยา ปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ การเงิน ที่อยู่อาศัย การมีส่วนร่วมทางสังคมและงาน

อดิเรกของผู้สูงอายุ โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรและอาหารเสริม

สำหรับผู้สูงอายุ การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดต่อ การ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกาย ท่าทางในการทำงาน การดูแลสุขภาพจิต การวางแผน

การเงนิ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อม การสร้างอาชีพและ

งานอดิเรกก่อนเข้าสู่สูงวัย 

 Physiology, problems of body, mental, economic, home, society activities and hobby of 

aging, nutrition for aging, modern drugs, herbal medicine and supplementary food for aging, 

laboratory investigation and interpretation in non-communicable diseases and contagious disease, 

physical fitness test, exercise, posture at work, mental health care, economics preparation, law 

and privilege that involve aging, environment manage, career building and hobby before aging 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

  2.5 เลข 5 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5 (ถ้ามี) 

  2.6 เลข 6   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 (ถ้ามี) 

 3. เลขในลำดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0 หมายถึง วิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  3.2 เลข 1 หมายถึง วิชาพืน้ฐานทางกายภาพบำบัด 

  3.3 เลข 2 หมายถึง วิชาการออกกำลังกาย 

  3.4 เลข 3 หมายถึง วิชาเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องมือที่ให้ความร้อนความเย็น 

  3.5 เลข 4 หมายถึง วิชากายภาพบำบัดทางคลินิก 

  3.6 เลข 5 หมายถึง วิชาการฝกึปฏิบัติงานทางคลินกิ 

  3.7 เลข 6 หมายถึง วิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสัมมนา 

  3.8 เลข 7 หมายถึง วิชากายภาพบำบัดในชุมชน 

  3.9 เลข 8 หมายถึง วิชาอื่น ๆ 

 4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 

  



 
 

 

3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวพนิดา  

หาญพิทกัษ์พงศ์* 

36501005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออก

กำลังกาย 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2564 

2554 

 

2547 

2 นางสาวพัชรียา  

อัมพุธ* 

156010013XXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

สรรีวิทยา 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออก

กำลังกาย 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2563 

2557 

 

2553 

3 นางสาวสมฤทัย  

พุ่มสลุด* 

36599005XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Sport and Exercise Science and Sports 

Therapy 

เวชศาสตร์การกีฬา 

กายภาพบำบัด 

University of Kent,                       

United Kingdom 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2563 

 

2553 

2547 

4 นางสาวสินธุพร  มหารัญ* 54409000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ประสาทวิทยาศาสตร์ 

สรรีวิทยาทางการแพทย์ 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 

2551 

2546 

5 นางสาวสุพรรณิการ์ 

ลดาวัลย์* 

34409007XXXXX  อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Sport Science 

สรรีวิทยาทางการแพทย์ 

กายภาพบำบัด 

University of Innsbruck, Austria 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 

2552 

2546 

 

56 

61 



 
 

 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

6 นางสาวศิรินทิพย์ คำฟ ู 15099002xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลัง

กาย 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2554 

 

2551 

7 นางสาวณชิาภา พาราศลิป ์ 16704000xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

วท.บ. 

กายภาพบำบัด 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

2550 

8 นางสาวอรุณีย์ พรหมศรี 356010083XXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Sport Science 

วิทยาศาตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย 

กายภาพบำบัด 

University of Innsbruck, Austria 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2563 

2552 

2547 

9 นางสาวสุดารัตน์ สงัฆะมณี 34501000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ประสาทวิทยาศาสตร์ 

สรรีวิทยาทางการแพทย์ 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 

2548 

2544 

10 นางสาวมณฑิน ี 

วัฒนสุวกุล 

15601000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสต์การกีฬา 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ 

2555 

2550 

11 นายวรีะศักดิ์ ต๊ะปัญญา 15703000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม.  

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลัง

กาย 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2564 

2557  

 

2553 

 

 

57 

62 



 
 

 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

12 นางสาวปาจรีย์ มาน้อย 39301001xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การแพทย์ 

เวชศาสตร์การกีฬา 

กายภาพบำบัด 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2559 

2550 

2544 

13 นางสาวอรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์ 14502001xxxxx 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

วท.บ. 

สรรีวิทยาทางการแพทย์ 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2553 

14 นางสาวนพรัตน์ สงัฆฤทธิ ์ 125020011XXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ 

กายภาพบำบัด 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยมหดิล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 
2553 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 

 

58 

63 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)  

  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดให้มีรายวิชาการ

ฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1, 2, 3 และ 4  แก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ซึ่งนิสิตจะได้ออก

ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงในแหล่งฝึกที่ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อให้

นิสิตกายภาพบำบัดได้ฝึกทักษะกายภาพบำบัดได้ครอบคลุมทั้ง 4 แขนง อันประกอบด้วย แขนง

กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ แขนงกายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลวียน

โลหิต แขนงกายภาพบำบัดในระบบประสาท และแขนงกายภาพบำบัดในเด็ก โดยนิสิตจะต้องได้รับ

การฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับผู้ป่วย (Minimum 

Requirement) ที่ทางสาขาวิชากายภาพบำบัดกำหนด ทั้งนี้ นิสิตจะต้องมีช่ัวโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 

1,000 ช่ัวโมง ตามขอ้กำหนดของสภากายภาพบำบัด 

  

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 ปฏิบัติงานทางวิชาชีพกายภาพบำบัด ได้แก่ บำบัดรักษา แก้ไข และฟื้นฟูสภาพ

ร่างกายของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันภาวะผิดปกติ และส่งเสริม

สุขภาพของผู้ใช้บริการทั้ง 4 แขนงวิชาได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนดของสภา

กายภาพบำบัด 

4.1.2 ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ทางกายภาพบำบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่น  ๆ ที่

เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.1.3 ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

กายภาพบำบัด รวมทั้งอธิบายให้ผู้ใช้บริการรับรู้และเข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

4.1.4 ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรของแหล่งฝึกได้เป็นอย่างดี มีภาวะ

ผูน้ำ และทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

4.1.5 สื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายด้วยรูปแบบที่เหมาะสมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.1.6 เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มคีวามรูค้วามสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.1.7 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกอย่างเคร่งครัด 
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 4.2  ช่วงเวลา   

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา รายวิชา 

3 ปลาย   381350  การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1 

3 ฤดูร้อน   381351  การฝกึปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 

4 ต้น   381452  การฝกึปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 3 

4 ปลาย   381453  การฝกึปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4 

 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
 

รายวิชา จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมง 

  381350  การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1 1 ไม่น้อยกว่า 60 ชม. 

  381351  การฝกึปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 4 ไม่น้อยกว่า 352 ชม. 

  381452  การฝกึปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 3 1 ไม่น้อยกว่า 60 ชม. 

  381453  การฝกึปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4 6 ไม่น้อยกว่า 540 ชม. 

รวม 12 1,012 ชม. 

 

5. ขอ้กำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย  

หลักสูตรกำหนดให้นิสิตต้องเรียนรายวิชา 381360 ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจ ความหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ

ใช้สถิติในการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย 

ซึ่งการประเมินผลการเรียนเป็นแบบเกรดตามปกติ และรายวิชา 381462 ภาคนิพนธ์ นิสิตจะได้ทำวิจัย

ซึ่งเป็นการศึกษาถึงประเด็นปัญหาทางกายภาพบำบัดที่สนใจหรือมีความถนัด โดยประยุกต์ใช้และ

บูรณาการความรู้ทางกายภาพบำบัดกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยมีขอบเขตของการทำโครงงานให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด และใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำสถิติมา

ใช้ในการวิเคราะห์ เรียนรู้จริยธรรมในการวิจัย สอบป้องกันภาคนิพนธ์ ดำเนินการจัดทำรูปเล่มที่

สมบูรณ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

รายวิชา 381360 ระเบียบวิธีวิจัย  (2 หน่วยกิต) นิสิตจะได้เรียนรู้วิธีดำเนินการวิจัย

เบื้องต้น ได้แก่ หลักการวิจัยพื้นฐาน ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การ

ยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

การเขียนโครงร่างภาคนิพนธ์ และการนำเสนอโครงร่างภาคนิพนธ์  
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รายวิชา 381462 ภาคนิพนธ์  (1 หน่วยกิต) นิสิตดำเนินการวิจัยภายใต้การกำกับดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)  นำเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา การจัดทำภาคนิพนธ์ 

ฉบับสมบูรณ์ และการเผยแพร่ผลงานภาคโปสเตอร์ ตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์กำหนด 

 

5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

5.2.1 ทำงานวิจัยได้ตั้งแต่การกำหนดปัญหา การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ โดยมี

ขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสมกับปัจจัยในการดำเนินงานและเวลาที่กำหนด 

5.2.2 เขียนรายงานวิจัยที่มีแบบแผนเป็นสากลทั้งในเรื่องการลำดับความ การใช้ถ้อย

สำนวนในการเขียน การใช้คำศัพท์ การอา้งองิ ตลอดจนรูปแบบของการพมิพ์ได้ 

5.2.3 เสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาได้ เป็นผู้พูดที่มีความรู้ สามารถอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้

ง่ายและถูกต้อง รู้จักใช้ถ้อยคำและภาษาในเชิงวิชาการอย่างเหมาะสม สามารถ

เตรียมสื่อประกอบการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ

ได้ มีบุคลิกภาพดีและมีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบในการ

แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ 
 

5.3  ช่วงเวลา 

 ภาคการศกึษาปลาย สำหรับปีการศกึษาที่ 3 (ระเบียบวิธีวิจัย) 

 ภาคการศกึษาต้น สำหรับปีการศกึษาที่ 4 (ภาคนิพนธ์) 

 

5.4  จำนวนหน่วยกิต 

 รวม  3  หน่วยกิต 

 

5.5  การเตรยีมการ 

5.5.1 นิสติจัดกลุ่มเลือกเรื่องทำภาคนิพนธ์ตามความสมัครใจ กลุ่มละไม่เกิน 3 คน 

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ แจ้งรายละเอียดหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การใช้สถิติที่

เหมาะสมให้นสิิตเข้าใจอย่างชัดเจน 

5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาแก่นิสิต โดยจัดตารางเวลาให้

นิสติเข้าพบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

5.5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ควบคุมการเขียนรายงานภาคนิพนธ์ของนิสิต ให้เป็นไป

ตามรูปแบบที่คณะสหเวชศาสตร์กำหนด 
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5.5.5 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอสอบปากเปล่าภาค

นิพนธ์ของนิสติ โดยพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัย 

5.5.6 อาจารย์ที่ปรึกษา สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานไปเผยแพร่ เช่น การประกวด

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

5.5.7 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ปลูกฝังทัศนคติให้นิสิต รักการทำวิจัย และสนับสนุน

ส่งเสริมต่อไป แมน้ิสติจะสำเร็จการศกึษาไปแล้ว 

 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 คุณภาพของการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย (Proposal) แบบปากเปล่า หน้าช้ันเรียน 

โดยมีคณะกรรมการประเมินจำนวน 3-5 ท่าน คิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30 

5.6.2 คุณภาพของการนำเสนอความก้าวหนา้ของการดำเนินการวิจัย (Progress) แบบปาก

เปล่า หนา้ช้ันเรยีนและประเมินผลโดยคณะกรรม คิดน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 10 

5.6.3 ความสามารถและคุณภาพของการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ คิด

น้ำหนักคะแนน ร้อยละ 10 

5.6.4 คุณภาพของการสอบภาคนิพนธ์ปากเปล่า ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบภาค

นิพนธ์ คิดนำ้หนักคะแนน ร้อยละ 40 

5.6.5 คุณลักษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรม ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ คิด

น้ำหนักคะแนน ร้อยละ 10 

 

การวัดผล 

คะแนนรวม อยู่ในช่วงรอ้ยละ  80-100 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 

คะแนนรวม อยู่ในช่วงรอ้ยละ  70-79 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ดี 

คะแนนรวม อยู่ในช่วงรอ้ยละ  60-69 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ผ่าน 

คะแนนรวม อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 60  หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน 

การตัดสินผลการสอบ ให้ใช้เกณฑ์ 2 ระดับ คอื 

S หมายถึง เป็นที่พอใจ  คุณภาพอยู่ในระดับ ดมีาก หรอื ด ีหรอื ผ่าน 

U หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ   คุณภาพอยู่ในระดับ ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 



68 
 

หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (ผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดท่ีมีมาตรฐานตามสภากำหนดและปลุกป้ัน

ลักษณะพิเศษให้สามารถทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดชุมชนท่ีมีจติบรกิาร) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

สร้างให้บัณฑิตเป็นนัก

กายภาพบำบัดชุมชนท่ีมีจิต

บรกิาร 

- กลยุทธ์ “รู้ รับ ซึมซับ ปฏิบัติ” ปูทางสู่การเป็นนักกายภาพบำบัดท่ีดีมีจติบรกิาร 

- ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มเตมิรายวิชาทักษะพืน้ฐานทางกายภาพบำบัด

ชุมชน (รู ้& รับ) ที่เตรยีมความรู้ให้นิสิตมคีวามพร้อมปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ในรายวิชาของ

มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับชุมชนโดยมีการวางพื้นฐานรายวิชาเรยีนรูร้่วมกัน

สร้างสรรค์สังคมร่วมกับรายวิชาการจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน ฝึกการมีจติ

บรกิารและทักษะพื้นฐานในการออกบรกิารชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการประยุกต์ใช้

ความรู้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในชุมชน พร้อมท้ังพัฒนาจิตสำนกึภายในให้เป็นผู้รู้ผิดชอบชั่วดี ยึดมั่นในคุณธรรม ความด ี

และชี้ให้เห็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อสุขภาวะท่ีดีขึ้นของคนในชุมชน ผ่านอาจารย์ ส่วนการ

เรยีนในชั้นปีท่ีสามและสี่/ (ซึมซับ &ปฏิบัติ)  ก่อให้เกิดพื้นฐานคุณลักษณะของการเป็นผู้ให้ มี

บุคลกิภาพที่เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเสยีสละแทรกตลอดสิ้นสุดหลักสูตร โดยมี

กิจกรรมให้นิสิตตระหนักรู้ถึงความคาดหมายของหลักสูตรภายหลังจากการส้ินสุดแต่ละชั้น

ปี ในรายวิชาที่มีการบูรณาการความรูก้ับการให้บรกิารทางกายภาพบำบัด  

- จัดกิจกรรมแทรกเสริมท้ังในและนอกหลักสูตรให้นิสิตรู้จักบทบาทของนักกายภาพบำบัด

เข้าร่วมให้บริการวิชาการดา้นกายภาพบำบัดแก่ชุมชนกับคณาจารย์ ในโครงการบรกิาร

วิชาการแก่ชุมชนของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอีาจารย์ผู้สอนเป็น

แบบอย่างท่ีดี เช่น 

• กลยุทธ์ “รู้”ในชั้นปีท่ี 1 

วิชาในหลักสูตร: รายวิชาเรยีนรู้ร่วมกันสรา้งสรรค์สังคม รายวิชาการจัดการสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม และชุมชน รายวิชาบทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด ฝึกให้นิสิตแสดงออกถึงการมี

จติสำนึกท่ีดต่ีอชุมชน สำรวจชุมชนเบือ้งต้นว่ามปัีญหาอย่างไร 

กิจกรรมเสรมินอกหลักสูตร: โครงการเปิดบ้านกายภาพบำบัดและโครงการบรกิารวิชาการ

กายภาพบำบัดสัมผัสชุมชน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรูบ้ทบาทงานกายภาพบำบัด ท้ัง 4 แขนงวิชา

โดยใชชุ้มชนเป็นฐานราก 

• กลยุทธ์ “รับ”ในชั้นปีท่ี 2 

วิชาในหลักสูตร: รายวิชาทักษะพื้นฐานทางกายภาพบำบัดชุมชน เพื่อเตรยีมความพรอ้มด้าน

จติใตและเพิ่มพูนทัศนคติท่ีดีในการตอบแทนชุมชน 

กิจกรรมเสรมินอกหลักสูตร: โครงการเปิดบ้านกายภาพบำบัด โครงการบริการวชิาการ

กายภาพบำบัดสัมผัสชุมชนและโครงการค่ายสหเวชอาสพัฒนาชุมชน เพื่อให้นิสิต

ประยุกต์ใชค้วามรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความรู้พืน้ฐานวชิาชีพ ความ

รอ้นและความเย็น ในชุมชน 
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• กลยุทธ์ “ซึมซับ” ในชั้นปีท่ี 3 

วิชาในหลักสูตร: รายวิชากายภาพบำบัดชุมชน 1 รายวิชากายภาพบำบัดในสตรแีละผู้สูงอายุ 

รายวิชาทักษะการฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1-3   

กิจกรรมเสรมินอกหลักสูตร: โครงการเปิดบ้านกายภาพบำบัดโครงการบริการวิชาการ

กายภาพบำบัดสัมผัสชุมชนและโครงการค่ายสหเวชอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้นิสิตเป็น

ต้นแบบในการถ่ายทอดความรูด้า้นกายภาพบำบัดจากภาคทฤษฎลีงสู่การปฏบัิติในชุมชน 

อย่างเป็นแบบแผน 

• กลยุทธ์ “ปฏิบัติ”ในชั้นปีท่ี 4 ร่วมกับการส่งเสรมิให้เกิดภาวะผู้นำและการเป็น

ผู้ประกอบการร่วมกับการเรยีนรูต้ลอดชวีิต 

วิชาในหลักสูตร: รายวิชากายภาพบำบัดชุมชน 2 รายวิชาทักษะการฝึกปฏิบัติทาง

กายภาพบำบัด 4   

กจิกรรมเสริมนอกหลักสูตร: นิทรรศการประกวดโปสเตอร์ & นวัตกรรมชุมชน เพื่อฝึก

เพิ่มพูนต่อยอดความรู้ท้ัง 4 แขนง ลงสู่การสรรค์สร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมด้วย 

หมายเหตุ หากสถานการณ์โรคโควิด-19 ยังคงควบคุมไม่ได้ ควรปรับเป็นแบบ Virtual mode ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

โดยวางแผนงานล่วงหน้าสำหรับรายวิชาในหลักสูตรและกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLOs กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมนิผล 

PLO 1 ผู้เรียน

สามารถสื่อสาร

กับเพื่อนร่วมงาน

และผูรั้บบริการ

ทางด้านสขุภาพ

ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสารและ

การใชภ้าษาอย่างถูกต้อง ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึน้ในชีวติประจำวนั/สถานการณ์จำลองการรักษา

ผู้ป่วย และกิจกรรมการนำเสนองาน/โครงงาน ที่ใช้ทกัษะทางภาษาใน

การสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอา่น การเขียน 

• มอบหมายให้นิสิตนำเสนอรายงานผู้ป่วยด้วย ปากเปล่า และใช้สื่อ

การนำเสนอที่เหมาะสม  

• จัดกิจกรรมให้นสิิตสื่อสารกับผู้ใช้หรือผู้รับบริการด้วยบทบาทสมมติ 

และบุคลากรอื่น ๆ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งการ พูด การเขียน 

รวมทั้งการฟัง และใช้สื่อที่เหมาะสมต่อกลุ่มบคุคลทีแ่ตกต่างกัน 

1. ประเมินความรูท้างหลักภาษาที่ใช้ในการ

สื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใชภ้าษา สื่อสาร ทั้งใน

ห้องเรียนและจาก การนำเสนอผ่านงานที่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลกิภาพในการ สื่อสาร 

4. ประเมินผลจากความพงึพอใจภาพรวม 

และข้อเสนอแนะ 

PLO 2 ผู้เรียน

สามารถใช้

เทคโนโลยยุีค

ดิจิทัลในการ

นำเสนอข้อมูล

ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิต ิและข้อมูล

เชิงประจักษ์ ทัง้

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผู้้เรียนใชเ้ทคโนโลยใีน

ชีวติประจำวันและการทำงาน เน้นการฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศกึษาและ

ตัวอย่างที่เกิดขึน้ในชีวติประจำวันและการทำงานในอนาคต 

2. ให้ผู้เรียนนำเสนอและจัดการข้อมลูโดยใชเ้ทคโนโลยใีนรูปแบบต่าง 

ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทนั 

1. ประเมินความรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยทีี่ใชใ้น

ชีวติและจำวันและการทำงาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ในการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยกีารสื่อสาร เพื่อ

การศึกษาและสืบคน้ข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  สือ่ และ

เทคโนโลย ี(Information, Media and 

Technology Skills) ประกอบด้วย การรู้เท่า

ทันสารสนเทศ (Information Literacy) และ 

การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) (ต่อ) 
PLOs กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมนิผล 

PLO 3 ผู้เรียน

สามารถอธิบาย

ศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพที่

เกี่ยวข้องกัับ

วิชาชีพ 

การเรียนการสอนแบบบรรยายโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child –

center) และส่งเสรมิการเรียนรู้แบบ active learning  

•     การฝึกปฏิบัติจากการสาธิตแล้วปฏิบัติตาม 

•     การจำลองสถานการณ์ 

•     การฉายวีดีทัศน ์

•     การศึกษาจากกรณีศกึษาต่างๆ (Problem-based learning) 

•     ให้นสิิตได้ฝึกปฏบิัติกับผู้ป่วยจริง (Case based learning) 

•     อภิปราย และการถามตอบในชัน้เรียน การนำเสนองานหน้าชั้น

เรียนทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว  

     การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยใีนการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ เช่น 

การค้นหาหนังสือของศูนย์บรรณสารฯ ผ่าน web-OPAC, การสืบค้น

วารสารกายภาพบำบัดหรือทางการแพทย์ผ่านฐานข้อมูล

มหาวิทยาลัยหรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อติดตามและอัพเดตเนื้อหาให้ทัน

ต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  

      การส่งเสรมิอ่านวารสารวชิาการทางกายภาพบำบัดทั้งภาษาไทย

และต่างประเทศ แล้วนำเสนอหนา้ชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

แลกเปลี่ยนและอัพเดตความรู้ 

        ตัวผู้สอนเป็นส่วนหนึง่ในการฝึกนิสิตให้เกดิความรู้รอบด้าน 

โดยสาขาวิชาได้จัดให้มแีผนการอัพเดตความรู้ในแขนงที่ตนเองศึกษา

อยู่หรือที่สนใจ โดยการเข้าร่วมอบรมอยู่เสมอ ๆ ซึ่งจะทำให้เกดิ

ความรู้รอบด้านและทันสมัยอยู่เสมอ  

การเรียนการสอนแบบนำเสนอหน้าชัน้เรยีน  

       กระตุ้นให้นิสิตติดตามความก้าวหน้าของวชิาชีพผ่านการ

นำเสนองานหน้าชั้นเรียนในรายวิชาสัมมนา โดยแบ่งเนื้อหาเปน็ การ

ติดตามความก้าวหน้าของวิชาชีพผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

(Critique) หน้าชั้นเรียน การติดตามความทันสมัยโดยให้นำเสนอ

ผลงานที่อัพเดตย้อนหลงัไม่เกิน 5 ปี แบ่งการนำเสนอออกเป็น 3-4 

ห้อง โดยมีคณาจารย์ประจำห้อง ประจำแขนง อยู่ให้ครบทุกห้อง มี

การให้คำชื่นชม และข้อแก้ไข สำหรับปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น 

1. ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิตเมื่อ

เสร็จสิน้การศึกษาในชั้นปีที่ 1-2 

2. ประเมินจากพฤตกิรรมการแสดงออกใน

การสอบปฏิบัตกิาร 

3. ประเมินจากการสะท้อนผลการเรียนรู้

จากอาจารย์ผู้สอน  

4. ประเมินจากการส่งรายงาน กลุ่มหรือ

เดี่ยว 

5. ประเมินจากการทำงานกลุ่ม  

6. ประเมินจากการนำเสนอหนา้ชั้นเรยีน  

7. ประเมินจากกิจกรรมการเรียนรู้เสริม

หลักสูตร 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) (ต่อ) 
PLOs กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผล 

PLO 4 ผู้เรียน

สามารถจัดการ

ชีวติตนเองอย่าง

มีคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมทั้ง

ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ และ

เคารพคำประ- 

กาศสิทธแิละข้อ

พึงปฏิบัตขิอง

ผู้ป่วย 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจ

ผู้อื่น อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทัง้เปน็การบรรยายแนวคิดที่สำคญั 

การทำกิจกรรมในชั้นเรยีน และกิจกรรม ของมหาวทิยาลัย (Activity 

Based Education)  

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางด้านสขุภาพ (Health 

Literacy) ความรอบรู้ทางดา้นสังคม  (Social Literacy) ความรอบรู้

ทางด้านสิง่แวดล้อม  (Environmental Literacy) และความรอบรู้

ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ในรูปแบบของการบรรยาย

แนวคิดทีส่ำคญั ให้ความรู้ ส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการคิด และ

มอบหมายงานให้ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใชส้ถานการณ์ที่เกิดขึน้ใน

ชีวติประจำวันของผู้เรียน รวมทั้งสามารถเสนอแนวคดิในการจัดการ

ปัญหาของตนเองไดอ้ย่างสรา้งสรรค์  

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงานที่เกดิจากความคิดของผู้เรียนในการ

แก้ปญัหาของตนเอง 

4. จัดทำ KM การเรียนรู้ภายหลังจากฝึกงานทางกายภาพบำบดั 

ทั้งตัวนิสิต อาจารย์ผู้ควบคมุปฏิบัตงิาน และคงให้มกีารนิเทศงานนิสิต

กายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อตดิตามพฤตกิรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมของนิสิต นำข้อด้อยมาพิจารณาปรับปรุง 

5. อาจารย์ผู้คุมการฝึกปฏิบัติแจง้กฎ ระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของหน่วยงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิของผู้ป่วย ให้นสิิต

ทราบล่วงหน้า 

6. อาจารย์ผู้คุมการฝึกปฏิบัติทำตัวเป็นแบบ อย่างทีด่ีทั้งในด้านความ

รับผดิชอบซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เคารพ ในคุณค่าศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์  

7. มีการให้รางวัลแก่ อาจารย์ นักกายภาพบำบัด หรือนิสิตผู้ที่มีสขุ

นิสัยในการปฏิบัติงานทีด่ีเพื่อสรา้งแรงจูงใจที่ดแีก่นิสิต ขณะเดียวกัน

หากมกีารผิดอาจารย์พยายามถามเหตุผลและแก้ไข อธิบายว่าเกิดผล

เสียอย่างไร  

8. ยกตัวอย่างอาจารย์ผู้คุมฝึกงานทีป่ระพฤติปฏิบัติตัวดงีาม 

เหมาะสม ด้านต่างๆ เช่น ด้านการรักษาไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพ ด้าน

ความประพฤติ ดา้นการเรียนการสอน เป็นต้น ทั้งในและนอกสถาบัน

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตในคาบเรียน  

9. การปฐมนิเทศนิสติพร้อมแจกคู่มือฝึกปฏิบัติการก่อนออกฝึกงาน

เพื่อปลูกฝังให้นิสิตได้เข้าใจและตระหนักการมีคุณธรรม จรยิธรรมต่อ

ผู้มาใช้บริการ 

1. ประเมินพฤตกิรรมการมีส่วนร่วมในชั้น

เรียน การสะท้อนการเรียนรู้ การอภิปราย

แบบกลุม่และรายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้ทางดา้นสุขภาพ 

(Health Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สังคม  (Social Literacy) ความรอบรู้

ทางด้านสิง่แวดล้อม  (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้ทางด้านการเงิน 

(Financial Literacy) 

3. ผลจาก E-portfolio 

4. ประเมินผลด้านความซื่อสัตย์ จาก 

รายงานผลการเข้าสอบและการทุจรติให้มี

ค่าน้อยกว่า 1 % 

5. ประเมินผลด้านความมีวนิัย เคารพ

กฎระเบียบ จาก รายงานผลการเข้า

ห้องเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  

6. ประเมินผลจากนิสิตผู้มีจริยธรรมดีเด่น 

ประจำปีการศึกษา ซึง่ทางสาขาวิชาจดั

ร่วมกับสภาวิชาชีพกายภาพบำบัด 

7. ประเมินผลจาก KM รายวิชาฝึกงานและ

แบบประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะฝึก

ปฏิบัติทางกายภาพบำบดั 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) (ต่อ) 
PLOs กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผล 

PLO 5 ผูเ้รียน

สามารถทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น และ

แสดงออกถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองที่มี

คุณค่าของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีบู่รณาการความรู้มาใช้ในการทำกิจกรรม/

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและชมุชนเป็นฐาน (Community Based 

Learning) เพื่อทำใหเ้กิดการทำงานร่วมกนัของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานเป็นทีม ใช้ทกัษะในการ

ดำเนินชีวติในสงัคมพหุวฒันธรรมและ ตระหนักในคุณคา่และความสำคญั

ของเอกลกัษณ์ที่ดงีามของสงัคมไทย โดยเป็นการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Education) จากชุมชน เพือ่ให้เกิดกระบวนการคิดทีส่ามารถ

นำไปใช้แก้ปญัหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร ในรายวิชาบรรยาย 

บรรยายและปฏิบัติการ และปฏิบัติการอย่างเดียว ให้ครอบคลุม

วิธีการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น โดยผ่านการมอบหมายงานนำเสนอหน้าชั้น

เรียนเป็นกลุ่ม (presentation) โดยมีการมอบหมายบทบาท (role) 

ชัดเจน  

      - การให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผูอ้ื่นโดยการมอบหมาย

งานกลุม่เป็นโครงการให้รับผดิชอบในรายวิชากายภาพบำบัดในชุมชน 

1-2 (Active learning at community based) โดยมีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยง

คอยให้คำแนะนำ ซึง่นิสิตจะมกีระบวนการทำงานเปน็ทีม สลบั

บทบาทหนา้ที่ จนสามารถทำโครงการไดส้ำเร็จลุล่วง เน้นย้ำถึง

บทบาทการทำงาน 

     - การให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่มผ่านรายวิชาภาคนิพนธ์ โดยใช้

โครงงานมาเป็นตัวตั้งต้น (Project based learning) ซึ่งเป็นการทำงาน

ระยะยาว  

4. โครงการเสรมิกิจกรรมการทำงานร่วมกันกับผูอ้ื่น (Activity Based 

Education) การทำงานเป็นทีม เช่น การบรกิารทางกายภาพบำบัด

ประจำปี 

1. ประเมินทักษะทางสังคมและการเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural 

Skills) โดยผ่านการทำงานเป็นทมี ในฐานะ

เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  

2. ประเมินทักษะในการวิเคราะห์และการ

แก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค์ โดยเฉพาะ

ประเด็นปัญหาทางด้าน สุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

3. ประเมินจากการสะท้อนคิด  การ

อภิปราย และการนำเสนอแนวคิด   

4. ประเมินจากแบบประเมินรายวิชา  

5. ประเมินจากพฤตกิรรมการแสดงออกต่อ

อาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่และรุ่นน้อง  

6. ประเมินจากกิจกรรมสะท้อนการทำงาน 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) (ต่อ) 
PLOs กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผล 

PLO 6 ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกซึง่

ทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่เสรมิให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและดำรงชีวติ

อย่างมีคุณภาพ (Growth mindset) ผ่านการเรียนการสอนจาก

สถานการณ์ในชวีิตประจำวัน ผ่านการทำงาน เพื่อเตรียมพรอ้มในการ

ลงชุมชน หรือกรณีศกึษาที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุป

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้กบัตนเองและสังคม เพื่อใชใ้นการคิดวางแผน

แก้ไขปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์

3. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs 

mindset) โดยใชก้ระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ใน

การเสนอแนวคดิการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในรูปแบบของชิน้งานต้นแบบ 

(Prototype) ที่เกิดจากปญัหาการดำรงชีวติประจำวัน 

4. จัดการเรียนการสอนที่ให้นสิิตได้สมัผัสปัญหาที่เกิดขึน้จริง ทัง้ใน

หลักสูตรและกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

1. ประเมินความรูแ้ละพฤติกรรมการเรียนรู้

ตลอดชีวติของผู้เรียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิดความเป็น

ผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์ตนเองเพื่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผนสรา้งสรรค์

ผลงานโดยใชท้ักษะความเป็น

ผู้ประกอบการ และ กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) 

5. ประเมินจากการสะท้อนคิด การ

อภิปราย และการนำเสนอแนวคิด 

6. ประเมินจากจำนวนการคิดริเร่ิมทำ

ชิน้งานต้นแบบ (Prototype) เพือ่แก้ไข

ปัญหาชมุชน 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) (ต่อ) 
PLOs กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผล 

PLO 7 ผู้เรียน

สามารถแก้ไข

ปัญหาสขุภาวะ

ทั้งระดับบุคคล

และชุมชน โดย

การสรา้งสรรค์

งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมพื้นฐาน

โดยเลือกใช้

เทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ของหมวดรายวิชา

ศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสรา้งสรรคแ์นวคิด ผ่านกระบวนการคดิเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้ผู้เรียนเสนอวิธีการใหม่ๆ ใน

รูปแบบของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชพีของตน (Project Based 

Education) ในการแก้ไขปญัหา สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้าง

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง สังคม และวิชาชีพ (Social Innovation) ผ่านกระบวนการ

ทำงานเป็นทีม ในรายวิชากายภาพบำบัดชุมชน 1-2 และภาคนิพนธ์  

• มอบหมายงานให้นสิติค้นคว้าและสบืค้นโดยใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและเตรียมการนำเสนอ ดว้ยเคร่ืองมือที่ทันสมัยทีค่ณะและ

มหาวิทยาลัยมีให้ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นในฐานข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คอมพิวเตอร์ อนิเตอร์เนต ห้องเรียนกลุ่ม

ย่อย โดยมีการเข้าศกึษาปัญหาในชุมชน  

• ศึกษาพืน้ที่ชมุชนที่รับผดิชอบ พร้อมอาจารย์ ประจำกลุ่ม เพื่อหา

ปัญหาร่วมกับชุมชนโดยใช ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความรู้

ใน การทำเคร่ืองมือในชุมชน วิเคราะห์ชุมชน โดย ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการออกแบบปญัหา  

• คัดเลือกกลุม่ประชากรที่สนใจ นำเสนอ อุปกรณ์เคร่ืองช่วยผู้พกิารที่

ในกลุ่ม ประยุกต์และประดิษฐ์ขึน้ พรอ้มทั้งวิเคราะห์ และวิจารณ์

ความเหมาะสมและประโยชน์ใช้ สอยของเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ประดิษฐ์

ขึน้ 

• บูรณาการเข้ากับรายวิชาภาคนิพนธ์ เพื่อต่อยอดให้เกิดชิน้งาน

ต้นแบบ (Prototype) 

1. ประเมินทักษะที่ใช้ในกระบวนการของ

การคิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้าใจปัญหา การกำหนดปญัหาใหช้ัดเจน  

การระดมความคิดการสรา้งตน้แบบที่เลือก 

และการทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านทักษะ

การเรียนรู้และนวัตกรรม (4Cs) 

ประกอบด้วย  การคิดวิเคราะห์ (Critical 

Thinking)  การสื่อสาร (Communication) 

การร่วมมือ (Collaboration) และ ความคิด

สรา้งสรรค์ (Creativity) 

3. ประเมินจากความพึงพอใจภาพรวมของ

ชุมชนในการแกป้ัญหาระดับพืน้ที่ในเชิง

สุขภาพและเชิงกายภาพบำบัด 

4. ประเมินจากการเกิดชิน้งานต้นแบบ 

(Prototype) ของนิสิตในรายวิชา

กายภาพบำบัดชุมชน 1-2 และภาคนพินธ์ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) (ต่อ) 
PLOs กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผล 

PLO 8 ผู้เรียน

สามารถปฏิบัติ

ทักษะทางวิชาชีพ 

ตรวจประเมิน 

วินจิฉัย ส่งเสรมิ 

ป้องกัน รักษา 

และฟืน้ฟู โดยใช้

เหตุผลทางคลินิก 

• ทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องก่อนออกฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด 

โดยการทดสอบความรู้ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานทุกคร้ังด้วยข้อสอบ 

อัตนัยและ/หรือการสอบปฏิบัตกิารเสมือนจริง จำลองสถานการณ์

จริง 

• ทำการสืบค้นและซักประวัติ ตรวจร่างกาย ผู้ป่วยที่ไดรั้บมอบหมาย 

จากนั้นนำข้อมลูมา วิเคราะห์หาปัญหาโดยใชเ้หตุผลทางคลินิค 

วางแผนตั้งเป้าหมายและใหก้ารรักษาภายใต้การดูแลของอาจารย์

สาขาวิชากายภาพบำบัดหรืออาจารย์ผู้ควบคุมทางกายภาพบำบัด 

(Clinical insctructor; CI) 

• เขียนรายงานผูป้่วยที่ได้รับมอบหมายโดยเขียนราย ละเอียดของ

ประวัติ การตรวจร่างกาย สรุป วิเคราะห์ปัญหาที่ไดรั้บจากผู้ป่วยทุก

คร้ัง ที่ทำการตรวจประเมิน และ/หรือรักษาผูป้่วย และลงข้อมูลที่ได้

เพิ่มเติมจากผู้ป่วยทุกคร้ังที่ได ้ทำการตรวจประเมินและ/หรือทำการ

รักษา  

• มอบหมายให้นิสิตค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกบั ผูป้่วยที่ได้รับ

และทำรายงานสง่อาจารย์  

• ฝึกบูรณาการความรู้ต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบการวางแผน กำหนด

เป้าหมายและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยทีไ่ดรั้บ  

• ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแกผู้่ป่วยที่เหมาะสม ภายหลังจากที่

มีการบูรณาการความรู้ต่างๆ เพื่อเลอืกชนิดของการรักษาแล้ว  

• ฝึกการตรวจประเมินซ้ำ และนำข้อมูลที่ไดม้าวิเคราะห์และประเมิน

ผลการรักษา เป้าหมาย ของการรักษา และปรับเปลี่ยนการรักษาให้

เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ป่วย  

• มอบหมายให้นิสิตนำเสนอกรณีศกึษาและบทความทางวิชาการ  

• รับฟังคำวิจารณ์จากอาจารย์แล้วนำไปปรับปรุงทั้งเรื่องของการ

ปฏิบัติตน และเร่ืองความรูต้่าง ๆ 

1. ประเมินจากคะแนนผ่านในการสอบก่อน

ออกฝกึปฏิบัติการมากกว่าร้อยละ 60  

2. ประเมินจาก รายงานที่มอบ หมายให้ทำ  

3. ประเมินจากการรักษาผูป้่วยใน

สถานการณ์จริง  

4. ประเมินจากการซกัถามความ คิดรวบ

ยอดในการฝึกปฏิบัติทางกกายภาพบำบัด 

5. ประเมินจากพฤตกิรรมการทำงาน  

6. ประเมินจาก การทำ KM ในรายวิชา

ฝึกงาน 

7. ประเมิน จากคะแนนและ Feedback จาก

อาจารย์ประจำแหล่งฝึก 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) (ต่อ) 
PLOs กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผล 

PLO 9  ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกถึงการ

เป็นผู้ที่มี

บุคลิกภาพและ

สุขภาพที่ด ี

• ส่งเสรมิใหน้ิสิตนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไป ใช้ในการดูแลรักษา

สุขภาพตนเอง เช่น การออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ และการมี

ท่าทางขณะปฏิบัติงานที่ถกูต้องเหมาะสม เป็นต้น  

• ส่งเสรมิใหน้ิสิตรักษาความสะอาดของตนเอง เช่น การใชเ้ทคนคิ

ปลอดเชื้อ (Sterile techniques) ในขณะสถานการณ์ปกติและ

สถานการณ์โควิด 19 ระบาด ให้บริการในผู้ป่วยบางราย การล้างมือ

ก่อนและหลังการสัมผัสผูป้่วยบางราย หรือในบางคร้ังอาจต้องสวมถงุ

มือหรือผ้าปิดจมูก (Mask) ขณะให้บริการทางกายภาพบาบัดในผู้ป่วย

บางราย เป็นต้น  

• ส่งเสรมิใหน้ิสิตนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไป ใช้ในการดูแลรักษา

สุขภาพตนเอง เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และการมี

ท่าทางขณะปฏิบัติงานที่ถกูต้องเหมาะสม เป็นต้น  

• ส่งเสรมิกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรเพื่อส่งเสรมิให้บริการกายภาพบำบัด

สัมผัสชุมชน เพื่อให้นิสิตทุกชั้นปีได้ฝึกทักษะการเข้าถงึเข้าใจ

ผู้รับบริการ โดยมีอาจารย์และรุ่นพี่คอยให้คำแนะนำและเป็น

แบบอย่าง  

• ส่งเสรมิใหน้ิสิตฝึกปฏบิัติออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายทั้ง

สำหรับตนเอง และแบบกลุุ่ม แล้วนำไปปฏิบัติจริง นอกจากจะสง่ผล

ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ยังเกิดผลดีต่อสุขภาพนิสิตเอง 

1. ประเมินจากผลการตรวจสุขภาพกอ่น

ออกฝกึปฏิบัติงานทางกายภาพบำบดั  

2. ประเมินจากพฤตกิรรมการแสดงออกใน

การออกกำลังกายทั้งในชัน้เรยีนและนอก

ชั้นเรียน 

3. ประเมินจากพฤตกิรรมขณะฝึกปฏบิัติ

ทางกายภาพบำบัด  

4. ประเมินจากการสะท้อนกลับข้อมลูของ

อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตงิาน 

PLO 10 ผู้เรียน

สามารถ

ให้บรกิารทาง

กายภาพ บำบัด

อย่างมีศิลปะ 

• จัดทำต้นแบบการให้บรกิารทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสม โดยใช้

สื่อต่างๆเข้ามามสี่วนร่วม เช่น VDO คลิป เป็นต้น และยกตัวอย่าง

เปรียบเทียบการให้บรกิารทางกายภาพบำบัดที่ดี/ไม่ดี เพื่อให้นิสิต

สามารถแยกแยะและนำไปใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

• จำลองการเรียนการสอนและการสอบปฏิบัติการณ์ให้เสมือน

สถานการณ์จริงในการตรวจประเมิน รักษาและให้บริการทาง

กายภาพบำบัด 

• จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรในการใหบ้รกิารทางกายภาพบำบัดใน

สถานการณ์จริงในชุมชน 

•  ส่งเสรมิและจัดกิจกรรมให้นสิิตไดฝึ้กพัฒนา บุคลกิภาพที่เหมาะสม

ทั้งการแตง่กาย การพูดจา และการใชท้่าทางในการนำเสนองาน หน้า

ชั้นเรียน หรือขณะให้บริการทางกาย  ภาพบำบัดแก่ผู้ใช้บรกิาร 

1. ประเมินจากการแยกแยะสถานการณ์ที่

เหมาะสมและไม่เหมาะสมในการให้บริการ

ทางกายภาพบำบัดจำลองในข้อสอบปรนัย

หรืออัตนัย 

2. ประเมินจากพฤตกิรรมในการสอบและ

สะท้อนสิ่งที่เหมาะสมใหแ้ก่นิสิตใน

สถานการณ์ต่างๆ  

3. ประเมินจากภาพรวมการให้บรกิารทาง

กายภาพบำบัดในชุมชน ความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

 

 

หมายเหตุ หากสถานการณ์โควิด 2019 ยังคงควบคุมไม่ได้ ควรปรับเป็นแบบ Virtual mode ตาม

สถานการณ์ โดยวางแผนงานล่วงหน้าสำหรับรายวิชาในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยกำกับ

และติดตามการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ เดือน
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 นอกจากนี ้ทางหลักสูตรได้เล็งเห็นว่า การสร้างบัณฑติที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องผนวกความ

ต้องการของ Stakeholder สมรรถนะนักกายภาพบำบัดยุคศตวรรษที่ 21 และแนวทางในการผลติบัณฑิต

จากสภากายภาพบำบัด จงึสามารถสร้างผังย่อยของ PLOs ในระดับหลักสูตรดังนี้ 
 

PLO1 ผูเ้รียนสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการทางดา้นสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO2 ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล ในการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์ สถิต ิและข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี 

  ประสิทธิภาพ 

PLO3 ผู้เรียนสามารถอธิบายศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  

1) สามารถอธิบายศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

2) สามารถอธิบายศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

PLO4 ผู้ เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ งปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ และเคารพคำประกาศสิทธิและขอ้พึงปฏิบัติของผูป้่วย 

1) แสดงออกถึงการ มีคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิต

สาธารณะ เคารพกฎระเบียบ) 

2) สามารถอธิบายเกี่ยวกับ สิทธิของผูป้่วย และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) ตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่กำหนดตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผูป้่วย 

4) แสดงออกถึงการมจีรรยาบรรณวิชาชีพ และเคารพสิทธิของผูป้่วยได้อย่างเหมาะสม  

PLO5 ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

1) สามารถทำงานเป็นทีมในฐานะผู้นำ ผู้ตาม และผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

2) สื่อสารกับผูร้่วมงานได้ดีทั้งในฐานะผูน้ำ ผู้ตาม และผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์  

PLO6 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

1) สามารถอธิบายรูปแบบทักษะที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติได้ 

2) สามารถนำทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิตมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

PLO7  ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมพืน้ฐานโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1) สามารถอธิบายแนวทางการศึกษาปัญหาชุมชน 

2) สามารถอธิบายกระบวนการงานวิจัยพืน้ฐาน 
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3) สามารถอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาบุคคลและชุมชนโดยผ่านกระบวนการวิจัย 

4) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน 

5) สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะบุคคลและ

ชุมชน 

PLO8 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ ตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ

ฟืน้ฟู โดยใช้เหตุผลทางคลินกิ  

1) สามารถอธิบาย วิธีการตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ทาง

กายภาพบำบัด 

2) สามารถแสดงวธิีการตรวจประเมนิ วินจิฉัย โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

3) สามารถแสดงวิธีปฏิบัติงานวิชาชีพเพื่อการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู โดยใช้

เหตุผลทางคลินกิ 

4) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติทักษะวิชาชีพในการตรวจ

ประเมิน วินจิฉัย ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืน้ฟูตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

PLO9 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี  

1) มีความรูด้้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

2) สามารถเลือกแนวทางในการพัฒนาตนเองในการเป็นต้นแบบเรื่องการดูแลสุขภาพและ

บุคลิกภาพ 

3) สามารถเป็นต้นแบบที่ดใีนการดูแลสุขภาพและบุคลิกภาพ 

PLO10 ผูเ้รียนสามารถใหบ้ริการทางกายภาพบำบัดอย่างมีศิลปะ  

1) มีความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยและขั้นตอนการรับบริการทางกายภาพบำบัด  

2) สามารถแสดงออกถึงการให้บริการทางกายภาพบำบัดได้อย่างเหมาะสม  

3) สามารถวางแผนอธิบายและเสนอแนะแนวทางการรับบริการทางกายภาพบำบัดได้

อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์

4) จัดการและบริหารงานเบือ้งตน้ของระบบการบริการกายภาพบำบัด 

ซึง่สามารถสอบตรวจความสอดคล้องได้จากตารางความสอดคล้อง แสดงดังด้านล่าง 

 



 

3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวงัของหลักสูตร (PLOs) กับผลการเรียนรู้ของมหาวทิยาลัย 
           

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยและผลลัพธ์การเรยีนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร 

ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารกับเพ่ือน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้านสุขภาพ

ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

ใช้เทคโนโลยียุค

ดิจิทัลในการ

นำเสนอข้อมูล

ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิต ิและข้อมูล

เชิงประจักษ์ ท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง

กัับวิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถ

จัดการชีวิต

ตนเองอย่างมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

รวมท้ังปฏิบัติ

ตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ และ

เคารพคำ

ประกาศสทิธิ

และข้อพึง

ปฏิบัติของ

ผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถ

ทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืน และ

แสดงออกถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองท่ีมี

คุณค่าของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกซึ่ง

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียน

สามารถ

แก้ไขปัญหา

สุขภาวะท้ัง

ระดับบุคคล

และชุมชน 

โดยการ

สร้างสรรค์

งานวิจัยหรือ

นวัตกรรม

พ้ืนฐานโดย

เลอืกใช้

เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม  

ผู้เรียน

สามารถ

ปฏิบัติทักษะ

ทางวิชาชีพ 

ตรวจ

ประเมิน 

วินจิฉัย 

ส่งเสริม 

ป้องกัน 

รักษา และ

ฟ้ืนฟู โดยใช้

เหตุผลทาง

คลินิก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ท่ีมี

บุคลิกภาพ

และสุขภาพ   

ท่ีดี 

ผู้เรียน

สามารถ

ให้บริการ

ทาง

กายภาพ  

บำบดัอย่าง

มีศลิปะ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

(1)  มีความกตญัญู และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ     ✓ ✓           

(2)  ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย     ✓ ✓       ✓   ✓ 

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   ✓ ✓ ✓ ✓        ✓ 

(4)   มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของสงัคม     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ 

2.ความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคญัในเนื้อหา

ที่ศกึษา 
✓ ✓ ✓ 

  
✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้าง

ของสาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

  ✓  

 

✓ 

 

✓ ✓ 
 

✓ ✓ 
 

✓ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
     ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

3.ทักษะทางปัญญา 
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3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวงัของหลักสูตร (PLOs) กับผลการเรียนรู้ของมหาวทิยาลัย 
           

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยและผลลัพธ์การเรยีนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร 

ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารกับเพ่ือน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้านสุขภาพ

ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

ใช้เทคโนโลยียุค

ดิจิทัลในการ

นำเสนอข้อมูล

ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิต ิและข้อมูล

เชิงประจักษ์ ท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง

กัับวิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถ

จัดการชีวิต

ตนเองอย่างมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

รวมท้ังปฏิบัติ

ตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ และ

เคารพคำ

ประกาศสทิธิ

และข้อพึง

ปฏิบัติของ

ผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถ

ทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืน และ

แสดงออกถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองท่ีมี

คุณค่าของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกซึ่ง

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียน

สามารถ

แก้ไขปัญหา

สุขภาวะท้ัง

ระดับบุคคล

และชุมชน 

โดยการ

สร้างสรรค์

งานวิจัยหรือ

นวัตกรรม

พ้ืนฐานโดย

เลอืกใช้

เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม  

ผู้เรียน

สามารถ

ปฏิบัติทักษะ

ทางวิชาชีพ 

ตรวจ

ประเมิน 

วินจิฉัย 

ส่งเสริม 

ป้องกัน 

รักษา และ

ฟ้ืนฟู โดยใช้

เหตุผลทาง

คลินิก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ท่ีมี

บุคลิกภาพ

และสุขภาพ   

ท่ีดี 

ผู้เรียน

สามารถ

ให้บริการ

ทาง

กายภาพ  

บำบดัอย่าง

มีศลิปะ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม      คดิ

สรา้งสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ    และการใช้

เคร่ืองมือเหมาะสมกับการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

 
✓ 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาเพื่อ

ใชใ้นการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
 

✓ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา

ไดอ้ย่างเหมาะสม 
   ✓ ✓ ✓ ✓  

 
✓ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี    ✓  ✓    ✓ 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่าง

เหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ✓ ✓  ✓   

 
✓ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้ 

เหมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ✓  ✓   

 
✓ 
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3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวงัของหลักสูตร (PLOs) กับผลการเรียนรู้ของมหาวทิยาลัย 
           

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยและผลลัพธ์การเรยีนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร 

ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารกับเพ่ือน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้านสุขภาพ

ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

ใช้เทคโนโลยียุค

ดิจิทัลในการ

นำเสนอข้อมูล

ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิต ิและข้อมูล

เชิงประจักษ์ ท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง

กัับวิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถ

จัดการชีวิต

ตนเองอย่างมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

รวมท้ังปฏิบัติ

ตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ และ

เคารพคำ

ประกาศสทิธิ

และข้อพึง

ปฏิบัติของ

ผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถ

ทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืน และ

แสดงออกถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองท่ีมี

คุณค่าของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกซึ่ง

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียน

สามารถ

แก้ไขปัญหา

สุขภาวะท้ัง

ระดับบุคคล

และชุมชน 

โดยการ

สร้างสรรค์

งานวิจัยหรือ

นวัตกรรม

พ้ืนฐานโดย

เลอืกใช้

เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม  

ผู้เรียน

สามารถ

ปฏิบัติทักษะ

ทางวิชาชีพ 

ตรวจ

ประเมิน 

วินจิฉัย 

ส่งเสริม 

ป้องกัน 

รักษา และ

ฟ้ืนฟู โดยใช้

เหตุผลทาง

คลินิก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ท่ีมี

บุคลิกภาพ

และสุขภาพ   

ท่ีดี 

ผู้เรียน

สามารถ

ให้บริการ

ทาง

กายภาพ  

บำบดัอย่าง

มีศลิปะ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
 ✓   ✓ ✓   

 
✓ 

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวติในพหุวฒันธรรม   ✓ ✓  ✓   
  

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จำเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่

เกี่ยวข้องกับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

และรูเ้ท่าทัน 
 ✓    ✓ ✓  

 
✓ 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิตมิา

ประยุกต์ใชใ้นการดำเนินชีวติและแกป้ัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค ์
  ✓ ✓      

✓ 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ✓     
   

✓ ✓ 

6.สุนทรียภาพ 

(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะ

และวัฒนธรรม 
    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    
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3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวงัของหลักสูตร (PLOs) กับผลการเรียนรู้ของมหาวทิยาลัย 
           

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัยและผลลัพธ์การเรยีนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร 

ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารกับเพ่ือน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้านสุขภาพ

ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

ใช้เทคโนโลยียุค

ดิจิทัลในการ

นำเสนอข้อมูล

ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิต ิและข้อมูล

เชิงประจักษ์ ท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง

กัับวิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถ

จัดการชีวิต

ตนเองอย่างมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

รวมท้ังปฏิบัติ

ตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ และ

เคารพคำ

ประกาศสทิธิ

และข้อพึง

ปฏิบัติของ

ผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถ

ทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืน และ

แสดงออกถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองท่ีมี

คุณค่าของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกซึ่ง

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียน

สามารถ

แก้ไขปัญหา

สุขภาวะท้ัง

ระดับบุคคล

และชุมชน 

โดยการ

สร้างสรรค์

งานวิจัยหรือ

นวัตกรรม

พ้ืนฐานโดย

เลอืกใช้

เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม  

ผู้เรียน

สามารถ

ปฏิบัติทักษะ

ทางวิชาชีพ 

ตรวจ

ประเมิน 

วินจิฉัย 

ส่งเสริม 

ป้องกัน 

รักษา และ

ฟ้ืนฟู โดยใช้

เหตุผลทาง

คลินิก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ท่ีมี

บุคลิกภาพ

และสุขภาพ   

ท่ีดี 

ผู้เรียน

สามารถ

ให้บริการ

ทาง

กายภาพ  

บำบดัอย่าง

มีศลิปะ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสรมิต่อการดแูลรักษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓  ✓  ✓   

(2) สามารถพัฒนาบุคลกิภาพไดอ้ย่างเหมาะสม ✓  
✓ ✓  ✓    ✓ 
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

  
   

มาตรฐานการเรียนรูข้องสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารกับเพ่ือน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้านสุขภาพ

ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

ใช้เทคโนโลยียุค

ดิจิทัลในการ

นำเสนอข้อมูล

ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิต ิและข้อมูล

เชิงประจักษ์ ท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายศาสตร์

ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ี

เกี่ยวข้องกัับ

วิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถ

จัดการชีวิต

ตนเองอย่างมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

รวมท้ังปฏิบัติ

ตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ และ

เคารพคำ

ประกาศสทิธิ

และข้อพึง

ปฏิบัติของ

ผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถ

ทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืน และ

แสดงออกถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองท่ีมี

คุณค่าของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกซึ่ง

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียนสามารถ

แก้ไขปัญหาสุข

ภาวะท้ังระดบั

บุคคลและชุมชน 

โดยการ

สร้างสรรค์

งานวิจัยหรือ

นวัตกรรม

พ้ืนฐานโดย

เลอืกใช้

เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม  

ผู้เรียน

สามารถ

ปฏิบัติทักษะ

ทางวิชาชีพ 

ตรวจ

ประเมิน 

วินจิฉัย 

ส่งเสริม 

ป้องกัน 

รักษา และ

ฟ้ืนฟู โดยใช้

เหตุผลทาง

คลินิก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ท่ีมี

บุคลิกภาพ

และสุขภาพ   

ท่ีดี 

ผู้เรียน

สามารถ

ให้บริการ

ทางกายภาพ  

บำบดัอย่างมี

ศิลปะ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) มคีวามรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ตลอดจนสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด 
   

✓   
✓ ✓  

✓ 

(1.2) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มคีวามรับผดิชอบ 

ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เคารพในคุณค่าศักด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์ เคารพ

กฎระเบยีบ และข้อบังคับต่างๆของสังคม และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม 

จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม 

   
✓ ✓  

✓ ✓   

(1.3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานในวชิาชีพกายภาพบำบัด 
   

✓   
✓ ✓  

✓ 

(1.4) ส่งเสริมใหผู้้ใชบ้ริการได้รับรู้ และเขา้ใจสทิธิของตนเองในการรับบริการ

กายภาพบำบัด ✓   
✓    

✓  
✓ 

2. ด้านความรู ้

(2.1) อธิบายสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวติ   
✓    

✓    

(2.2) อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์พื้นฐานวทิยาศาสตร์สุขภาพ   
✓    

✓    
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

  
   

มาตรฐานการเรียนรูข้องสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารกับเพ่ือน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้านสุขภาพ

ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

ใช้เทคโนโลยียุค

ดิจิทัลในการ

นำเสนอข้อมูล

ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิต ิและข้อมูล

เชิงประจักษ์ ท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายศาสตร์

ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ี

เกี่ยวข้องกัับ

วิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถ

จัดการชีวิต

ตนเองอย่างมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

รวมท้ังปฏิบัติ

ตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ และ

เคารพคำ

ประกาศสทิธิ

และข้อพึง

ปฏิบัติของ

ผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถ

ทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืน และ

แสดงออกถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองท่ีมี

คุณค่าของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกซึ่ง

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียนสามารถ

แก้ไขปัญหาสุข

ภาวะท้ังระดบั

บุคคลและชุมชน 

โดยการ

สร้างสรรค์

งานวิจัยหรือ

นวัตกรรม

พ้ืนฐานโดย

เลอืกใช้

เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม  

ผู้เรียน

สามารถ

ปฏิบัติทักษะ

ทางวิชาชีพ 

ตรวจ

ประเมิน 

วินจิฉัย 

ส่งเสริม 

ป้องกัน 

รักษา และ

ฟ้ืนฟู โดยใช้

เหตุผลทาง

คลินิก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ท่ีมี

บุคลิกภาพ

และสุขภาพ   

ท่ีดี 

ผู้เรียน

สามารถ

ให้บริการ

ทางกายภาพ  

บำบดัอย่างมี

ศิลปะ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

(2.3) อธิบายสาระสําคญัของศาสตร์ทางวชิาชีพกายภาพบําบัด       
✓ ✓   

(2.4) อธิบายสาระสําคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงาน

เบ้ืองต้นของระบบการบริการกายภาพบําบัด 
   

✓      
✓ 

(2.5) มคีวามรู้ด้านการวจิัยและการติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ  
✓ ✓   

✓ ✓    

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

(3.1) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น  
✓ ✓ ✓  

✓     

(3.2) สามารถคดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวชิาชีพและความรู้

อื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกดิผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ 
  

✓    
✓ ✓  

✓ 

(3.3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวจิัยหรือสร้างนวัตกรรม ท่ี

เก่ียวข้องกับวิชาชีพกายภาพบําบัด 
  

✓   
✓ ✓    

(3.4) สามารถประยุกต์ใชแ้ละบูรณาการความรู้สาขากายภาพบําบัดกับความรู้

ศาสตร์อื่นๆ ท่ี เก่ียวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมปีระสทิธิภาพ สอดคล้องกับ

สถานการณ์และบริบททาง สุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  
✓   

✓ ✓ ✓  
✓ 

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

  
   

มาตรฐานการเรียนรูข้องสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารกับเพ่ือน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้านสุขภาพ

ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

ใช้เทคโนโลยียุค

ดิจิทัลในการ

นำเสนอข้อมูล

ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิต ิและข้อมูล

เชิงประจักษ์ ท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายศาสตร์

ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ี

เกี่ยวข้องกัับ

วิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถ

จัดการชีวิต

ตนเองอย่างมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

รวมท้ังปฏิบัติ

ตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ และ

เคารพคำ

ประกาศสทิธิ

และข้อพึง

ปฏิบัติของ

ผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถ

ทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืน และ

แสดงออกถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองท่ีมี

คุณค่าของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกซึ่ง

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียนสามารถ

แก้ไขปัญหาสุข

ภาวะท้ังระดบั

บุคคลและชุมชน 

โดยการ

สร้างสรรค์

งานวิจัยหรือ

นวัตกรรม

พ้ืนฐานโดย

เลอืกใช้

เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม  

ผู้เรียน

สามารถ

ปฏิบัติทักษะ

ทางวิชาชีพ 

ตรวจ

ประเมิน 

วินจิฉัย 

ส่งเสริม 

ป้องกัน 

รักษา และ

ฟ้ืนฟู โดยใช้

เหตุผลทาง

คลินิก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ท่ีมี

บุคลิกภาพ

และสุขภาพ   

ท่ีดี 

ผู้เรียน

สามารถ

ให้บริการ

ทางกายภาพ  

บำบดัอย่างมี

ศิลปะ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

(4.1) มจีิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏสัิมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ 

ผู้ร่วมงาน และ ผู้บังคับบัญชา 
   ✓ ✓      

(4.2) สามารถทํางานเป็นทมีในบทบาทผู้นําและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกัน 
    ✓ ✓ ✓    

(4.3) มคีวามรับผดิชอบในการพัฒนาตนเอง และวชิาชีพ    ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) สามารถศึกษา ทําความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใชเ้ทคนิคทาง

สถติิหรือ คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นควา้และเสนอแนะ

แนวทางแกไ้ขปัญหา 

 
✓     

✓    

(5.2) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล แปล

ความหมาย และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ✓ ✓     
✓    

(5.3) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธภิาพและสามารถเลือกใช้รูปแบบการ

นําเสนอที่เหมาะสม ✓ ✓         

6. ทักษะการปฏิบตัิวิชาชีพ 
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

  
   

มาตรฐานการเรียนรูข้องสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารกับเพ่ือน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้านสุขภาพ

ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

ใช้เทคโนโลยียุค

ดิจิทัลในการ

นำเสนอข้อมูล

ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิต ิและข้อมูล

เชิงประจักษ์ ท้ัง

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียนสามารถ

อธิบายศาสตร์

ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ี

เกี่ยวข้องกัับ

วิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถ

จัดการชีวิต

ตนเองอย่างมี

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

รวมท้ังปฏิบัติ

ตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ และ

เคารพคำ

ประกาศสทิธิ

และข้อพึง

ปฏิบัติของ

ผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถ

ทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืน และ

แสดงออกถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองท่ีมี

คุณค่าของ

สังคมไทยและ

สังคมโลก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกซึ่ง

ทักษะการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียนสามารถ

แก้ไขปัญหาสุข

ภาวะท้ังระดบั

บุคคลและชุมชน 

โดยการ

สร้างสรรค์

งานวิจัยหรือ

นวัตกรรม

พ้ืนฐานโดย

เลอืกใช้

เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม  

ผู้เรียน

สามารถ

ปฏิบัติทักษะ

ทางวิชาชีพ 

ตรวจ

ประเมิน 

วินจิฉัย 

ส่งเสริม 

ป้องกัน 

รักษา และ

ฟ้ืนฟู โดยใช้

เหตุผลทาง

คลินิก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ท่ีมี

บุคลิกภาพ

และสุขภาพ   

ท่ีดี 

ผู้เรียน

สามารถ

ให้บริการ

ทางกายภาพ  

บำบดัอย่างมี

ศิลปะ 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

(6.1) สามารถปฏบิัติทักษะทางวชิาชีพกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมนิ วนิิจฉัย

ทางกายภาพบําบัด ป้องกัน บําบัดรักษา ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการตาม

มาตรฐานวชิาชีพกายภาพบําบัด 

   
✓    

✓ ✓ ✓ 

(6.2) สามารถปฏบิัติทักษะทางวชิาชีพกายภาพบําบัดอย่างเป็นองค์รวม โดย

ประยุกต์ใชค้วามรู้ ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบําบัดและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง การใช้

เหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชงิประจักษ์ในการปฏิบัติงาน 

  
✓     

✓   
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLOs) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

 

ผู้เรียน

สามารถ

สื่อสารกับ

เพื่อน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้าน

สุขภาพได้

อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถใช้

เทคโนโลยี

ยุคดิจิทัลใน

การนำเสนอ

ข้อมูลความรู้

ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิติ และ

ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์ทั้ง

ภาษาไทย

และ

ภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถ

อธิบาย

ศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพที่

เกี่ยวข้องกัับ

วิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

รวมทั้งปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และเคารพคำประกาศ

สิทธิและข้อพึงปฏิบัติ

ของผู้ป่วย 

ผู้เรียน

สามารถ

ทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 

และ

แสดงออก

ถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองที่มี

คุณค่าของ

สังคมไทย

และสังคม

โลก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออก

ซึง่ทักษะ

การ

เรียนรู้

ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุข

ภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน 

โดยการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมพื้นฐานโดยเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ

ทักษะทางวิชาชีพ ตรวจ

ประเมิน วินิจฉัย 

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

และฟื้นฟู โดยใช้เหตุผล

ทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ที่มี

บุคลิกภาพและ

สุขภาพที่ดี 

ผู้เรียนสามารถ

ให้บริการทาง

กายภาพบำบัดอย่างมี

ศิลปะ 

PLOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sub PLOs        1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุ่มวชิาภาษา 

001101 ภาษาไทยในชวีิตประจำวัน                                                         

001102     ภาษาไทยเชิงวิชาการ                                                        

001103     ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน                                                  

001104     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                         

001205     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชา                                                   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล 

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล                                                 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                                                               

กลุ่มวิชาทักษะชีวิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ                                                         

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                                                
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLOs) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

 

ผู้เรียน

สามารถ

สื่อสารกับ

เพื่อน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้าน

สุขภาพได้

อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถใช้

เทคโนโลยี

ยุคดิจิทัลใน

การนำเสนอ

ข้อมูลความรู้

ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิติ และ

ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์ทั้ง

ภาษาไทย

และ

ภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถ

อธิบาย

ศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพที่

เกี่ยวข้องกัับ

วิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

รวมทั้งปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และเคารพคำประกาศ

สิทธิและข้อพึงปฏิบัติ

ของผู้ป่วย 

ผู้เรียน

สามารถ

ทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 

และ

แสดงออก

ถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองที่มี

คุณค่าของ

สังคมไทย

และสังคม

โลก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออก

ซึง่ทักษะ

การ

เรียนรู้

ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุข

ภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน 

โดยการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมพื้นฐานโดยเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ

ทักษะทางวิชาชีพ ตรวจ

ประเมิน วินิจฉัย 

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

และฟื้นฟู โดยใช้เหตุผล

ทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ที่มี

บุคลิกภาพและ

สุขภาพที่ดี 

ผู้เรียนสามารถ

ให้บริการทาง

กายภาพบำบัดอย่างมี

ศิลปะ 

PLOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sub PLOs        1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สรา้งสังคม                                                         

003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม และชุมชน                                                 

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล                                                         

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ                                                

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 

363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์                                                         

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์                                                 

363221 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน                                                         

367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน                                                 

330201 หลักพยาธิวทิยา                                                        

วชิาพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล                                                         
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLOs) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

 

ผู้เรียน

สามารถ

สื่อสารกับ

เพื่อน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้าน

สุขภาพได้

อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถใช้

เทคโนโลยี

ยุคดิจิทัลใน

การนำเสนอ

ข้อมูลความรู้

ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิติ และ

ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์ทั้ง

ภาษาไทย

และ

ภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถ

อธิบาย

ศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพที่

เกี่ยวข้องกัับ

วิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

รวมทั้งปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และเคารพคำประกาศ

สิทธิและข้อพึงปฏิบัติ

ของผู้ป่วย 

ผู้เรียน

สามารถ

ทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 

และ

แสดงออก

ถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองที่มี

คุณค่าของ

สังคมไทย

และสังคม

โลก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออก

ซึง่ทักษะ

การ

เรียนรู้

ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุข

ภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน 

โดยการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมพื้นฐานโดยเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ

ทักษะทางวิชาชีพ ตรวจ

ประเมิน วินิจฉัย 

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

และฟื้นฟู โดยใช้เหตุผล

ทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ที่มี

บุคลิกภาพและ

สุขภาพที่ดี 

ผู้เรียนสามารถ

ให้บริการทาง

กายภาพบำบัดอย่างมี

ศิลปะ 

PLOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sub PLOs        1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                 

247111 ชีวสถิต ิ                                                         

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน                                                 

กลุ่มวิชาเอก 

วชิาเอกบังคับ 

381110 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด 
  

                            

381211 
การประเมินความแขง็แรงกล้ามเนือ้และช่วงการเคลื่อนไหว

ของข้อต่อ 

  
      

  
      

    

                            

381212 สมรรถภาพทางกายและการนวดเพื่อการบำบัด                                                         

381213 ทักษะพื้นฐานสำหรับกายภาพบำบดัชุมชน                                                    

381214 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์                                                         

381215 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย                                                   

381220 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1                                                         
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLOs) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

 

ผู้เรียน

สามารถ

สื่อสารกับ

เพื่อน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้าน

สุขภาพได้

อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถใช้

เทคโนโลยี

ยุคดิจิทัลใน

การนำเสนอ

ข้อมูลความรู้

ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิติ และ

ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์ทั้ง

ภาษาไทย

และ

ภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถ

อธิบาย

ศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพที่

เกี่ยวข้องกัับ

วิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

รวมทั้งปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และเคารพคำประกาศ

สิทธิและข้อพึงปฏิบัติ

ของผู้ป่วย 

ผู้เรียน

สามารถ

ทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 

และ

แสดงออก

ถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองที่มี

คุณค่าของ

สังคมไทย

และสังคม

โลก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออก

ซึง่ทักษะ

การ

เรียนรู้

ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุข

ภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน 

โดยการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมพื้นฐานโดยเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ

ทักษะทางวิชาชีพ ตรวจ

ประเมิน วินิจฉัย 

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

และฟื้นฟู โดยใช้เหตุผล

ทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ที่มี

บุคลิกภาพและ

สุขภาพที่ดี 

ผู้เรียนสามารถ

ให้บริการทาง

กายภาพบำบัดอย่างมี

ศิลปะ 

PLOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sub PLOs        1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

381230 การบำบัดด้วยความร้อนและความเย็น                                                 

381321 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2                                                         

381331 การรักษาและวินิจฉัยด้วยไฟฟา้                                                  

381340 การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดงึ                                                         

381341 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ 1                                                   

381342 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 1                                                         

381343 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 1                                                   

381344 กายภาพบำบัดในเดก็ 1                                                         

381345 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ 2                                                    

381346 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2                                                         

381347 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจ และไหลเวียนโลหิต 2                                                    

381348 กายภาพบำบัดในเดก็ 2                                                         

381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1                                                     
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLOs) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

 

ผู้เรียน

สามารถ

สื่อสารกับ

เพื่อน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้าน

สุขภาพได้

อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถใช้

เทคโนโลยี

ยุคดิจิทัลใน

การนำเสนอ

ข้อมูลความรู้

ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิติ และ

ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์ทั้ง

ภาษาไทย

และ

ภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถ

อธิบาย

ศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพที่

เกี่ยวข้องกัับ

วิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

รวมทั้งปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และเคารพคำประกาศ

สิทธิและข้อพึงปฏิบัติ

ของผู้ป่วย 

ผู้เรียน

สามารถ

ทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 

และ

แสดงออก

ถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองที่มี

คุณค่าของ

สังคมไทย

และสังคม

โลก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออก

ซึง่ทักษะ

การ

เรียนรู้

ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุข

ภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน 

โดยการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมพื้นฐานโดยเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ

ทักษะทางวิชาชีพ ตรวจ

ประเมิน วินิจฉัย 

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

และฟื้นฟู โดยใช้เหตุผล

ทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ที่มี

บุคลิกภาพและ

สุขภาพที่ดี 

ผู้เรียนสามารถ

ให้บริการทาง

กายภาพบำบัดอย่างมี

ศิลปะ 

PLOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sub PLOs        1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2                                                        

381360 ระเบียบวิธีวิจัย                         
 

                        

381370 กายภาพบำบัดในชุมชน 1                                                         

381380 กายภาพบำบัดในสุขภาพสตรแีละผูส้งูอายุ                                                    

381416 สรรีวิทยาการออกกำลังกายสำหรับกายภาพบำบัด                                                         

381452 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 3                                                      

381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4                                                         

381461 สัมมนาทางกายภาพบำบัด                                                 

381462 ภาคนิพนธ ์                                                         

381471 กายภาพบำบัดในชุมชน 2                                                       

381481 กายภาพบำบัดในการกีฬา                                                         

381482 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ                         
 

                  
 

  
 

  
 

  

381483 หลักการบรหิารงานเบือ้งต้นทางกายภาพบำบัด                                                         
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLOs) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

 

ผู้เรียน

สามารถ

สื่อสารกับ

เพื่อน

ร่วมงานและ

ผู้รับบริการ

ทางด้าน

สุขภาพได้

อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถใช้

เทคโนโลยี

ยุคดิจิทัลใน

การนำเสนอ

ข้อมูลความรู้

ทาง

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

สถิติ และ

ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์ทั้ง

ภาษาไทย

และ

ภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมี

ประสิทธิภา

พ 

ผู้เรียน

สามารถ

อธิบาย

ศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์

และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพที่

เกี่ยวข้องกัับ

วิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

รวมทั้งปฏบัิติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และเคารพคำประกาศ

สิทธิและข้อพึงปฏิบัติ

ของผู้ป่วย 

ผู้เรียน

สามารถ

ทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 

และ

แสดงออก

ถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองที่มี

คุณค่าของ

สังคมไทย

และสังคม

โลก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออก

ซึง่ทักษะ

การ

เรียนรู้

ตลอด

ชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุข

ภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน 

โดยการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือ

นวัตกรรมพื้นฐานโดยเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ

ทักษะทางวิชาชีพ ตรวจ

ประเมิน วินิจฉัย 

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

และฟื้นฟู โดยใช้เหตุผล

ทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ที่มี

บุคลิกภาพและ

สุขภาพที่ดี 

ผู้เรียนสามารถ

ให้บริการทาง

กายภาพบำบัดอย่างมี

ศิลปะ 

PLOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sub PLOs        1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

381484 กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณทางกายภาพบำบดั                                                  

วชิาเอกเลือก 

381485 กายภาพบำบัดกบัความงาม                                                  

381486 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน                                                         

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

381487 การเตรยีมพรอ้มสู่สูงวัย                                                         
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

  

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา  

   2.1.1 การทวนสอบรายวิชา 

  ทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชากายภาพบำบัดจะมีการพิจารณาความ

เหมาะสมของข้อสอบ โดยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรส่งข้อสอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณา

เป็นรายข้อว่าเป็นข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวม

ขอ้สอบส่งให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน พิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับผัง

ข้อสอบที่กำหนดไว้ จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลการพิจารณาข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์

ผูส้อนในหลักสูตรปรับปรุงขอ้สอบตามข้อเสนอแนะ  

  คณะมอบหมายให้สาขาวิชากำหนดคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาเพื่อทวนสอบของ

รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศกึษานั้น ๆ  

  กลยุทธ์การทวนสอบ ขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนกำหนดไว้ใน มคอ. 3  

และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ตอ้งการ เช่น  

 

วิธีประเมินผล

การเรียนรู้ 

ของผู้สอน 

ผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้ที่ต้องการ วิธีการทวนสอบ 

การสอบ เพื ่อประเมินผลการเรียนรู ้ด ้านความรู ้  

ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์

เชงิตัวเลข 

ตรวจสอบการให้คะแนนตามที่ได้กำหนดไว้ในผล

การเรียนรู้ที ่คาดหวัง (Learning outcomes) ของ

แต่ละรายวชิา 

มอบหมายให้น ิสิต

ทำรายงาน 

เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทวนสอบคะแนนรายงานจากเกณฑ์การให้

คะแนน 
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นอกจากนี้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์นิสิต  การสังเกตการสอน  สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คำถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ เป็นต้น  อนึ่ง การทวนสอบรายวิชา จะต้อง

ครอบคลุมผลการเรยีนรู้ทุกด้าน ตามที่กำหนดไว้ใน Curriculum mapping  ของ มคอ. 2 ดว้ย  

การรายงานผลการเรียนของนิสิต โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้รวบรวมคะแนน

สอบจากอาจารย์ผู้สอนทุกคน และประมวลผลเป็นเกรดตามเกณฑ์การประเมินผลใน มคอ.3 และเกรด

นิสิตจะผ่านกระบวนการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต  

จากนั้นประธานหลักสูตร จงึนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อนที่จะเสนอให้กับมหาวิทยาลัยเป็นลำดับสุดท้ายก่อนจึงจะประกาศให้นิสิตทราบในระบบทะเบียนและ

ประมวลผล 

การลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานเป็นไปตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์  เรื่องเงื่อนไขที่ต้อง

ผ่านก่อนสำหรับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝกึปฏิบัติทางกายภาพบำบัด  

นิสิตสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้โดยผ่านกลไกการอุทธรณ์ผล หากพบว่าไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หรือมีความผิดพลาด ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาทำการแก้ไขให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ถูกต้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

 

 2.1.2 การทวนสอบนิสติรายบุคคล 

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสติทุกคนในแต่ละรายวิชา หากนิสิตคนใดมีคะแนน

ไม่ผ่านในผลการเรียนรูด้้านใด ผูส้อนจะต้องพัฒนานิสติให้มคีะแนนผ่านทุกด้านตามที่กำหนด  

 

2.1.3 การทวนสอบนิสติก่อนสำเร็จการศึกษา 

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา โดยจัดให้นิสิต

สอบรวบยอด (Comprehensive examination) ล้อตามเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพ 

หากนิสิตคนใดมีคะแนนไม่ผ่าน ผูส้อนจะต้องพัฒนานิสติให้มคีะแนนผ่านทุกด้านตามที่กำหนด 

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

เป็นการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรโดยเป็นหน้าที่ของประธานหลักสูตรร่วมกับ

อาจารย์ประจำหลักสูตร กลยุทธ์การทวนสอบ ได้แก่ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้ที่ต้องการ ผู้เกี่ยวข้อง วิธีการทวนสอบ 

- การได้งานทำของบัณฑิต 

- ระยะเวลาในการหางานทำ 

- ความมั่นใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

- บัณฑิต แบบสำรวจภาวะการมงีานทำของบัณฑิต 

- คุณภาพบัณฑิต ทัง้ด้านความรู้ 

ความสามารถ ทัศนคต ิ และ 

พฤตกิรรมในการทำงาน หรือ 

การศึกษาต่อ 

- ผู้ใชบั้ณฑิต 

- ผู้ประกอบการ 

- สถาบันการศกึษา

ระดับสูง 

การสัมภาษณ์ หรือ 

แบบสำรวจความพงึพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิต

ต่อบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในระยะเวลาต่าง 

ๆ เช่น ปีท่ี 1 ให้สอดคลอ้งกับผลการเรียนรู้

ท่ีคาดหวังของหลักสูตรท่ีได้ตัง้ไว/้  

ผลสอบใบประกอบวิชาชพี  

 

หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสรุป วิเคราะห์ และเข้าที่ประชุมสาขาวิชากายภาพบำบัด เพื่อ

ทบทวนกระบวนการเรียนการสอบและหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

   4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์การ

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

5. เป็นไปตามประกาศสภากายภาพบำบัดเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพ

กายภาพบำบัด พ.ศ. 2561 

5.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน 

5.2 ได้แต้มไม่ต่ำกว่าระดับ 2.00 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ

กายภาพบำบัด (หมวดวิชาเอกบังคับและเอกเลือก) 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 กำหนดให้อาจารย ์ใหม ่ท ุกคนต้องได ้ร ับการปฐมนิเทศของมหาว ิทยาล ัย เพ ื ่อให ้ทราบ                          

และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง 

1.1.1 บทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

1.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1.1.3 ว ัตถ ุประสงค ์และเป ้ าหมายของหล ักส ูตรตามแนวค ิดของกรอบมาตรฐาน                            

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
 

1.2 ในระด ับคณะ ม ีเอกสารอธ ิบายลักษณะงาน ( Job description)  แจกให ้อาจารย ์ใหม ่ เพ ื่อ                   

ให ้ร ับทราบสาระสำคัญของงานโดยสรุป ความร ับผ ิดชอบและหน้าท ี ่  ท ี ่จะต ้องปฏิบ ัต ิ                          

และมาตรฐานในการปฏ ิบ ัต ิ งานซ ึ ่ งแบ ่ง เป ็น มาตรฐานด ้านพฤต ิกรรม ( Competence)                         

และมาตรฐานด้านผลสัมฤทธิ ์  ( Performance) และจัดให้ม ีอาจารย์อาว ุโสเป ็นพี ่ เล ี ้ยงให ้                      

คำแนะนำต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่ ในเรื่อง 

1.2.1 จรรยาบรรณของอาจารย์ 

1.2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ 

1.2.3 หลักสูตรที่สอนและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพ 

1.2.4 การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

 

1.3 กำหนดให้มีการเพิ่มพูนความรู้ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ทำและสมรรถนะหลักของอาจารย์

ผูส้อนที่กำหนดไว้ใน Job description สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการทำวิจัย

อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนทุนการทำวิจัยในสาขาวิชากายภาพบำบัด และจัดสรรงบประมาณใน

การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ รวมทั้งสนับสนุนด้านเวลาในการศกึษาต่อ การศกึษาดู

งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ที่มีการจัดประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ 

ต่างประเทศ 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับทักษะการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อ

สนับสนุนความสำเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน 

2.1.2 สนับสนุนอาจารย์ใหเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมนิผล 

2.1.3 สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชากายภาพบำบัดในทุก

ด้าน 

2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อาทิ การใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5 จัดอบรมประจำปีให้อาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัดเพื่อพัฒนา

และเพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบำบัดและวิธีการจัดเรียนการสอนทาง

คลินิกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพ

กายภาพบำบัดให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยฝึกอบรมทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 

ครั้งต่อปี 

2.2.2 ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาทักษะการเขียนตำรา หนังสือ การวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่

ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี ่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ใหสู้งขึ้น โดยอาจารย์ที่

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

และขอยื่นรับทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยได้ เมื่อปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อย

กว่า 3 ปี นับถึงวันที่จะเข้าศึกษาต่อกระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการใน

สาขาวิชากายภาพบำบัด เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หรือ

ระบบเทียบเคียง 
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2.3 การพัฒนาด้านการวิจัย 

2.3.1 กำหนดให้อาจารย์จัดทำแผนการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย การนำเสนอผลงาน 

และการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3.2 ส่งเสริมความร่วมมอืในการพัฒนาการวิจัยร่วมกับชุมชน สถาบันอื่นทั้งในและนอก

ประเทศ 

2.3.3 จัดสรร/จัดหา งบประมาณสำหรับการทำวิจัยสำหรับคณาจารย์ 

 

 

3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารย์ 

จัดให้มีกระบวนการและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์อย่าง

ต่อเนื่องโดยเข้าร่วมการอบรมที่จัดขึน้โดยมหาวิทยาลัย คณะ หรอืหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และให้

การยกย่องเชดิชูอาจารย์ที่มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณที่ดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการ

ประจำคณะสหเวชศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนสภากายภาพบำบัด เป็นหน่วยงานกำกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด ตามลำดับ 

 

2. บัณฑติ 

     หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตมีข ้อกำหนดให้นิส ิตต้องสอบรวบยอดเพื ่อสำเร็จการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ของบัณฑิตให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีตัวบ่งชี้ที่

สำคัญ คือ 

- อัตราการสอบรวบยอดผ่าน ร้อยละ 100 

- การลาออกกลางคัน น้อยกว่ารอ้ยละ 10 

- อัตราการคงอยู่ของนสิิตตกแผน น้อยกว่าร้อยละ 20 

- อัตราการได้งานของผูส้ําเร็จการศกึษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

3. นิสิต 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ ทำหน้าที่ควบคุม

คุณภาพของผู้เรยีน ตั้งแต่นโยบายในการรับเข้าศึกษา โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษาให้สอดคล้อง

กับความต้องการของหลักสูตร ตรวจสอบเกณฑ์การคัดเลือกให้มีความโปร่งใสชัดเจน ให้ได้นิสิตที่มีความ

พร้อมทั้งทางปัญญา ความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ  และมีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอ 

กำกับให้มีการจัดทําข้อมูลของผู้ที่สมัครเข้าศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในปีที่ 1 ของทุกปี  และ

ข้อมูลผู้เรยีนทั้งหมดในหลักสูตรทุกชั้นปี เพื่อใช้กําหนดนโยบายการรับเข้าศกึษา        ในแต่ละปี  

 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้

การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ จัดให้มกีารส่งเสริมและพัฒนานิสติด้านต่าง ๆ 
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ที่มผีลต่อพัฒนาการของผูเ้รียน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี  จัดให้มี

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ทำหน้าที่ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างที่ กำลัง

ศกึษา  การตดิตามความก้าวหน้าระหว่างการศกึษา บันทึกผลการติดตาม มีระบบการแจ้งผลสะท้อนกลับ

ให้ผู้เรยีน และหากจําเป็นมีวิธีการแก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป 

 การให้คําแนะนําและสนับสนุน ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา ด้านหอพัก 

ด้านการบริการผู้เรยีน ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านนันทนาการและกีฬา ด้านสุขภาพและสุขอนามัย 

 

4. คณาจารย์ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่กำกับงานด้านบริหารงาน

บุคคล และประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด ร่วมกันกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่

ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ปรัชญาของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จัดให้มีกลไกการ

คัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม มีการกำหนดเกณฑ์ของอาจารย์ ดังนี้ 

1. ประวัตกิารศกึษา (ตรงตามความต้องการของสาขาฯ) 

• ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  

• งานวิจัยที่ทำ และงานวิจัยที่อยากทำในอนาคต  

2. การสอบสอน  

• แผนการสอน (การออกแบบการสอน ลำดับความคิด ฯลฯ)  

• บุคลิกภาพการสอน (ความมั่นใจ ท่าทาง น้ำเสียง การแต่งกาย)  

• เนือ้หา ความถูกต้อง และความรู้  

• ความสามารถในการถ่ายทอดและการสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีและสื่อ 

• ความสามารถในการประเมนิผู้เรยีนและเสนอแนะแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

3. การสอบสัมภาษณ์  

• ทัศนคต ิCritical thinking การควบคุมอารมณ์ การแก้ปัญหา  

• ทักษะทางคอมพิวเตอร์  

• ทักษะในการสื่อสาร การตอบคำถาม   

• ความรูเ้กี่ยวกับองค์กร  

• ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

• Perspective (มุมมอง การขับเคลื่อน อื่น ๆ)  
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 นอกจากนี้ สาขาวิชากายภาพบำบัดยังมีแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ อีกทั้งยังกำกับให้มีการจัดทํา

ข้อมูลทุกประเภทของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคน เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง ให้ได้อาจารย์ที ่มี

คุณสมบัติทั ้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ของสภา

กายภาพบำบัด และ Program outcomes มีอัตราส่วนจำนวนอาจารย์ประจำต่อนิสิตที่เหมาะสม และเพื่อใช้

ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านการพัฒนาคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ วางแผนงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาความรู้ของอาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการและความเป็นครู ทั้งในและนอกคณะวิชา/

สถาบัน ตลอดจนกํากับดูแลความรับผดิชอบต่องานในหน้าที่ของอาจารย์ ให้อาจารย์มีภาระงานที่เหมาะสม 

วางระบบการประเมนิการสอนและสมรรถนะของอาจารย์ที่มปีระสิทธิภาพ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ของคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นที่

ยอมรับ และจากสภาวิชาชีพ ร่วมกันรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร โดยนําวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

กายภาพบำบัด และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมาประกอบการพิจารณากำหนดเป็นผล

การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร ต้องครอบคลุมทั้งความรูแ้ละทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะ

ทางสาขากายภาพบำบัด เพื่อเป็นตัวตั้งสำคัญในการออกแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต้องระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไว้ให้ชัดเจน มี

เนื้อหาที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชากายภาพบำบัด มีโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่

เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มีการบูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชาจํานวนรายวิชาใน

หลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐาน กับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะ

ทาง มีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทางจนถึงรายวิชาบูรณาการ

และภาคนิพนธ์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึกเชิงวิชาการที่กระจายสู่

รายวิชาในหลักสูตร ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 

5.1 การจัดการเรยีนการสอน 

 คณะกำหนดปรัชญาการศึกษาไว้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในทุก

หลักสูตร ดังนี้ “เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้ตลอดชีวิต (Active Learning Through Action 

and Lifelong Learning)” คณาจารย์ในหลักสูตร หรอืในแต่ละแขนงวิชา ร่วมกันพิจารณาและกำหนดกล

ยุทธ์ของการจัดการเรยีนการสอนหัวข้อรายวิชา/รายวิชาที่ชัดเจน มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหัวข้อวิชา 
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และรายวิชาที่นำไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่

ประสานการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3/4) ให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลายตาม

ลักษณะของรายวิชา มุ่งเน้นที่ผู้เรียน มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแก่นิสิต ให้เรียนรู ้จากประสบการณ์จริง มี

กระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  อาจารย์เป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่

ยืดหยุ่น ร่วมมอืกัน และฝกึความเป็นผู้ใฝ่รู้ให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) 

 จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกิดรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพิ่มมากขึ้น เช่น 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ เป็นต้น อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันออกแบบการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ โดยยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ของหัวข้อหรอืรายวิชา รวมถึงการสอบภาคปฏิบัติควรมกีารจัดสอบ

ในรูปแบบการส่งเสริมใหน้ิสิตมีการบูรณาการความคิดใหเ้กิดขึน้ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนความรู้ให้แก่อาจารย์ใน

การใชเ้ทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมอืในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

5.2 การประเมินผู้เรยีน  

 คณาจารย์ในหลักสูตรหรือในแต่ละแขนงวิชา ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และ

วิธีการประเมินของผลการเรียนรู้ระดับหัวข้อวิชาและรายวิชาของนิสิต ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน 

และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหัวข้อรายวิชา/รายวิชา โดยกําหนดล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอน  

มีกระบวนการที่เหมาะสมให้ผู้เรยีนสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ 

เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียน จัดให้มีความหลากหลายตามลักษณะวิชา การจัดการเรียน

การสอน ตลอดจนผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง โดยกําหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร และแสดงไว้ในรายละเอียด

รายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) ของแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ครอบคลุมการประเมินการประเมินผลวินิจฉัย 

(Diagnostic Assessment) การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) และการประเมินผลสรุป 

(Summative Assessment) รวมทั้งมีการระบุน้ำหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซึ่งต้องเปิดเผยให้ผู้เรียน

หรอืผูเ้กี่ยวข้องรับรู้ได้ มีกรรมการทวนสอบที่คอยกำกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรม

ของเกณฑ์และวธิีการประเมินทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ

ประธานหลักสูตร คอยกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6  

มคอ.7) ในแต่ละภาคการศึกษาและแต่ละปีการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการปรับปรุงหรือสร้าง

แนวทางประเมินใหม ่ๆ 

ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของการ

เรียน และการประเมินก่อนสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้มีการกําหนดช่วงเวลาของการประเมินใหร้ับรู้ล่วงหน้าและ

สะท้อนผลการประเมินกลับยังผูถู้กประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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การรับรองผลการประเมิน คณะสหเวชศาสตร์กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและรับรองผล

การประเมินการเรียนรู ้ของนิสิตอย่างชัดเจน โดยให้อาจารย์ผู ้สอน อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบรายวิชา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะ พิจารณารับรองผลการประเมินเป็น

ลำดับขั้น อย่างละเอียดรอบคอบ โดยเน้นให้เห็นกระบวนการสรุปผลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนา

ต่อไป 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความพร้อมของอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร โดย

แบ่งความรับผิดชอบเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกอยู่ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/

ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนที่สองอยู่ในกำกับดูแลของคณะ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด 

ห้องอ่านหนังสือคณะ พื้นที่อเนกประสงค์ของคณะ ความพร้อมของแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ช่วยสนับสนุนการ

เรียนรู้ดา้นวิชาการ วิชาชีพให้กับนิสติ 

  มหาวิทยาลัยโดยกอง/ศูนย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองแผนงาน กองอาคารสถานที่ ศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศกึษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบตั้งงบประมาณและจัดหาสิ่ง

อํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 

มาให้คณะและสาขาวิชาตั ้งแต่แรกเริ ่มเตรียมการเปิดหลักสูตร  ได้แก่ ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครื่องคอมพวิเตอร์ และ Wifi โดยจะสอบถามความต้องการเพิ่มเติมมายังคณะเป็นประจำทุกปีงบประมาณ 

คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารฯ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ จะรวบรวมความต้องการจากหลักสูตร 

ทั้งนี้ คณะยังนำความต้องการที่รวบรวมได้มาพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย ซึ่งคณะฯ จัดให้มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวเป็น

ประจำทุกปีการศึกษา  แล้วจึงนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย

ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

        สาขาวิชากายภาพบำบัด  มีห้องปฏิบัติการสำหรับสอนบรรยายควบปฏิบัติการ ณ อาคารคณะสห

เวชศาสตร์ มีเตียงปฏิบัติการทั้งแบบเตียงสูงและแบบเตียงเตี้ย มีอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดครบถ้วนตาม

เกณฑ์รับรองสถาบันของสภากายภาพบำบัด ทั้งยังมีระบบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง 

เครื่องฉายแผ่นทึบ เครื่องฉายภาพ และกระดานไวท์บอร์ด ที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน นอกจากนี้พื้นที่

โดยรอบอาคารคณะ มีจุดเชื่อมอินเตอร์เน็ตทั้งชนิดใช้สายสัญญาณ (LAN) และชนิดไร้สาย เพื่ออำนวย

ความสะดวกแก่นิสิตในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที ่1 ปีที่ 2  ปีที ่3  ปีที ่4  ปีที ่5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการดำเนินการของหลักสูตร 

     

2. มีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรให้ครอบคลุม

หัวข้อตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด 

     

3. ม ีการจ ัดทำรายละเอ ียดของรายว ิ ชา  และ

รายละเอ ียดของประสบการณ์ภาคสนาม  ให้

ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  

ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตร  

โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.7 

ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม

แบบที่กำหนดใน  มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย   

ร ้อยละ 25 ของรายว ิชาท ี ่ เป ิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
     



106 

 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที ่1 ปีที่ 2  ปีที ่3  ปีที ่4  ปีที ่5 

จากผลการประเมินผลการดำเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แลว้ 

8. อาจารย์ใหม่ท ุกคน ได้ร ับการปฐมนิเทศ หรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย  บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ 

(ตัวบ่งชีท้ี่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชีท้ี่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย

กว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง เช่น ตั้งคำถามปากเปล่าให้นิสิตตอบหลังสอนจบหัวข้อ

หนึ่ง ๆ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนิสติระหว่างเรียน ซึ่งวิธีนีอ้าจตรวจสอบไม่ได้ทุกคน 

หรือให้นิสิตทุกคนตอบคำถามท้ายบทเรียนหลังสิ้นสุดชั่วโมงเรียนส่งให้อาจารย์ตรวจ สุ่ม

นิสิตเป็นรายบุคคลให้ทำการสาธิตปฏิบัติการที่ได้เรียนมา ให้นิสิตส่งสรุปความคิดรวบ

ยอดในหัวข้อที่เรียนในรูปแบบของ Mapping นอกจากนี้ สามารถใช้วิธีสังเกตพฤติกรรม

ความสนใจของนิสิตระหว่างเรียนด้วย เป็นต้น หากกลยุทธ์การสอนไม่สามารถทำให้นิสิต

เข้าใจได้ หรอืไม่ทำให้นสิิตสนใจเรียน อาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอนและการประเมินกล

ยุทธ์การสอนใหม่ และนำไปปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

1.1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การสอนระหว่างอาจารย์ผู้สอน ทั้งในแขนงวิชาเดียวกัน 

หรือต่างแขนงวิชา เมื่อสิ้นสุดการสอนภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีการประชุมร่วมกันระหว่าง

ผู้สอนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน และนำไปปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา 

1.1.3 จัดทำรายงาน มคอ.5 มคอ.6 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมผลการประเมนิ

กลยุทธ์การสอนรวมทั้งแนวทางปรับปรุงจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน จัดทำเป็นรายงาน

ผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) รายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม และเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้อาจารย์ผู้สอนนำไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของ

ตนใน มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ในภาคการศึกษาถัดไป 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา เป็นแบบประเมินมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ ร่วมกับคำถามปลายเปิดของคณะ จำแนกผลเป็นรายวิชาและ

รายบุคคล นิสิตสามารถประเมินทักษะการสอนของอาจารย์แบบออนไลน์ และให้สิทธิ์

เฉพาะอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นที่จะเข้าไปดูผลการประเมินเฉพาะของตนได้ เพื่อจะได้นำไป

พิจารณาปรับปรุงการสอนของตน ยกเว้นคณบดี ที่สามารถดูผลประเมินของอาจารย์ได้

ทุกคน เพื่อนำไปพิจารณาวางแผนพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ในภาพรวม 

1.2.2 ประเมินโดยเพื่อนผู้ร่วมงาน โดยให้อาจารย์ผู้ร่วมงานเข้าร่วมฟังการสอนและให้ข้อมูล

ย้อนกลับเป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นวิธีที่ดำเนินการตามความสมัครใจ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 จัดทำรายงาน มคอ.7 โดยอาจาย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร (มคอ.7) ให้ครบถ้วนภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา เสนอต่อประธานหลักสูตร

และคณบดีพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามลำดับ 

2.2 ประธานหลักสูตรจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และการรับการ

ประเมินตรวจสอบจากคณะกรรมการภายนอกประจำปีการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้ เพื ่อให้หลักสูตรและคณะนำรายงานผลการ

ประเมิน (CAR) ไปวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวมของปี

การศกึษาถัดไป 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

3.1 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาของหลักสูตร โดยประธานหลักสูตร เสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

คณบดี และอธิการบดีตามลำดับ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ในการ

ประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผ่านมา 4 ปี (ครบรอบระยะเวลา

ของหลักสูตร)  เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรในปีที่ 5 ให้ทันสมัย และเตรียมใช้ในปีที่ 6 

ต่อไป 

3.2 เสนอขอรับรองหลักสูตรจากสภากายภาพบำบัด  ตามรอบเวลารับรองหลักสูตรของสภา

วิชาชีพฯ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาวิชาชีพฯ กำหนด และนำข้อเสนอแนะของสภา

วิชาชีพฯ มาปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร 



109 

 

 

3.3 จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร และขอรับการประเมินรับรองคุณภาพ

หลักสูตร จากคณะกรรมการภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบสากลของระบบประกัน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเลือกใช้ และนำผลประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลักสูตรในภาพรวมใหด้ียิ่ง ๆ ขึน้ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 ดำเนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ถือเป็นการปรับปรุงย่อย ซึ่งสามารถ

กระทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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เอกสารภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

ภาคผนวก ข แสดงความเชื่อมโยงของ ELOs ของหลักสูตรกับ จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยและคณะสหเวช

ศาสตร์ มคอ.1 ของสาขา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชา

กายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ภาคผนวก ฉ ค ำสั่ ง แ ต่ งตั้ งค ณ ะก รร ม ก ารพั ฒ น าห ลั ก สู ต ร ก าย ภ าพ บ ำบั ด บั ณ ฑิ ต                                      

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะสหเวชศาสตร์ 

ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ภาคผนวก ฌ    ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2563 

ภาคผนวก ญ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556 

ภาคผนวก ฎ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชัน้ปี 

ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs)ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และ มคอ. 1 

ภาคผนวก ฐ เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนสำหรับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติทาง

กายภาพบำบัด 

 ภาคผนวก ฑ  ผลพจิารณาการวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑติ                                

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงของ ELOs ของหลักสูตรกับ จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย           

และคณะสหเวชศาสตร์ มคอ.1 ของสาขา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงของ ELOs ของหลักสูตรกับ จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยและคณะสหเวชศาสตร์ มคอ.1 ของสาขา และความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

✓= Related / G=Generic Outcome /S=Subject Specific Outcome / (K)=Knowledge / (S)=Skill / (A)=Attitude 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร : POs 
ประเภท PO : 

G/S, 
(K)/(S)/(A) 

วิสัยทัศน์ 
มพ. 

อัตลักษณ์
บัณฑิต 
มพ. 

จุดมุ่งหมาย
ของ

คณะสห
เวชศาสตร์ 

สมรรถนะนัก
กายภาพบำ

บัด 

มคอ 1 
สาขา

กายภาพบำบัด 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Clinical 
Instructor 

ศิษย์
ปัจจุบัน 

ศิษย์
เก่า 

ผู้ใช้
บัณฑิต 

ผู้ปก
ครอง 

ผู้มารับ
บริการ 

อาจารย์
ผู้สอน 

1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

G 
(S) ✓   ✓  ✓ ✓  ✓   ✓ 

2 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุค
ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

G 
(K) 

   ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ 

3 ผู้ เรียนมีความรู้และ เข้ าใจ ใน
ศ า ส ต ร์ ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ -
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกัับวิชาชีพ 

S 
(K) 

  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 

4 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเอง
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมทั้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และเคารพสิทธิของ
ผู้ป่วย 

S 
(A) 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 ผู้ เรียนสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้ อื่ น  แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก 

G 
(A) 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

6 ผู้ เรียนสามารถแสดงออก ซ่ึ ง
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

G 
(S) ✓  ✓ ✓        ✓ 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร : POs 
ประเภท PO : 

G/S, 
(K)/(S)/(A) 

วิสัยทัศน์ 
มพ. 

อัตลักษณ์
บัณฑิต 
มพ. 

จุดมุ่งหมาย
ของ

คณะสห
เวชศาสตร์ 

สมรรถนะนัก
กายภาพบำ

บัด 

มคอ 1 
สาขา

กายภาพบำบัด 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Clinical 
Instructor 

ศิษย์
ปัจจุบัน 

ศิษย์
เก่า 

ผู้ใช้
บัณฑิต 

ผู้ปก
ครอง 

ผู้มารับ
บริการ 

อาจารย์
ผู้สอน 

7 ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุข
ภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน 
โดยการสร้างสรรค์งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมพื้นฐานโดยเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

S 
(K) ✓   ✓ ✓   ✓   ✓ ✓ 

8 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะทาง
วิชาชีพ ตรวจประเมิน วินิจฉัย 
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 
โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

S 
(S) ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 

9 ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการ
เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและสุขภาพที่
ดี 

G 
(A) 

 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓    ✓ 

10 ผู้ เรียนสามารถให้บริการทาง
กายภาพบำบัดอย่างมีศิลปะ 

S 
(S) 

 ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   ✓ 
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ภาคผนวก ค 

 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

มคอ.1 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 

2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต 

30 30 

   หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ   30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า84 

หน่วยกิต 

104 103 

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน   30 28 

          2.1.1 วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ   18 16 

          2.1.2 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

                 และคณิตศาสตร์ 

  12 12 

     2.2 กลุ่มวิชาเอก   74 75 

         2.2.1 วชิาเอกบังคับ   71 72 

         2.2.2 วชิาเอกเลือก   3 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต 

6 6 

รวม (หน่วยกิต) 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต 

140  

หน่วยกิต 

139 

หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                                    30 หน่วยกิต 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                               30 หน่วยกิต 

 

001101 การใชภ้าษาไทย                                   3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสำคัญจากการฟัง

และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการ

แสดงความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

        Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through usage of appropriate Thai 

001101 ภาษาไทยในชวีิตประจำวัน                     2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับ

สาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร การ

สื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

ปรับชื่อ  

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                        3(2-2-5) 

Ready English  

      คำศัพท์ และไวยกรณ์ ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การ

ถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนา

ในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental English 

usage in listening, speaking, reading and writing, 

development of English usage for daily-life including 

getting acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and direction 

planning, conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                              1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน การบูรณาการทักษะภาษาไทยกับศาสตร์อื่น

ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ 

     Usage of Thai language in listening, speaking, 

reading and writing, integration of Thai language 

with related fields for presentation 

ปรับชื่อ  

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                                    30 หน่วยกิต 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                               30 หน่วยกิต 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                          3(2-2-5) 

Explorative English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด  อ่าน เขียน 

คำศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง

โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอ ธิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, speaking, reading, and 

writing, vocabularies and English grammar for different 

situations in communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and accomudation booking 

using internet, international phone calling, communication in 

airport, airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน            3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

พื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและ

ผู้อื่นในชีวิตประจำวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage in 

listening, speaking, reading and writing for 

communicating basic information regarding self and 

others in daily life context 

ปรับชื่อ  

และคำอธบิาย

รายวิชา 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                             3(2-2-5) 

Step UP English 

      คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ

ในชีวิตประจำวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 

อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจาก

สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตีความและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media in 

daily life, English usage for listening, speaking, reading 

and writing including e-mail, summarizing from media, 

news reading and sharing, data interpretation from 

graphs and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future careers 

 

 

 

 

 

 

 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  3(2-2-5) 

English for Communication 

     คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

กลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการ

บรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in familiar situations 

and describing familiar matter 

ปรับรหัส  

ชื่อ และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                                    30 หน่วยกิต 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                               30 หน่วยกิต 

 

002201 พลเมืองใจอาสา                                   3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

       สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา สำนึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง

กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส

ไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

       Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, 

public consciousness, gratitude, citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural changing 

  ปิดรายวิชา 

  001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ         3(2-2-5)        

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in academic 

and professional contexts 

เปิดรายวิชาใหม่ 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                              3(3-2-5)                             

Multicultural Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ

และความ รุนแรงในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม  กระแส                 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน        

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 

ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา                   

        Man and society, multicultural society, bias and violence 

management in multicultural society, social and cultural trends 

in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions            

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                                    30 หน่วยกิต 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                               30 หน่วยกิต 

 

  002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล            1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life         

        แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำธุรกรรม

พ าณิ ช ย์อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  ก ารใช้ เท ค โน โล ยีท าง

คอมพิ ว เตอ ร์และอิน เทอ ร์ เน็ ต  การใช้ ซอฟแวร์

สำนักงาน 

        Concepts of computer and internet technology, 

office software, principles of electronic commerce, 

usage of computer and internet technology, usage of 

office software    

เปิดรายวิชาใหม่ 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม            3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อสุ ขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวติประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกำลังกาย 

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง

จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน การจัดการและแปร

รูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด                 

003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม               1(0-2-1) 

และชุมชน 

Health Environment and Community Management                                             

           การประเมินสุขภาพของตนเองและผู้อื่น ความ

ปลอดภัยในการดำรงชีวิต การประเมิน  ผลกระทบของ

สิ่งแวดล้อมต่อตนเองและผู้อื่น และปรับปรุงแก้ไข

วางแผนด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชนแบบมีส่วน

ร่วม การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

           Health assessment of oneself and others, safety in 

life, assessment of environmental effects on oneself and 

others, participatory action planning in health, environment 

and community, developing and formulating health, 

environment and community plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                                    30 หน่วยกิต 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                               30 หน่วยกิต 

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                        3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ

ระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ            

และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัด

กรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและ

ชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     

มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of technology:  hardware, software and 

networking, innovation in digital economy, electronic commerce 

transaction, office automation program and software application 

for multimedia production, search, screening and selection data 

for work and daily life, communication through online social 

networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                           2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

       หลักกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ

เท ค โน โล ยีสารเท ศ  หลั กการสื บ ค้ นข้อมู ลแล ะ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใชแ้ละนำเสนอ

ข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตาม

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการ

สื่อสาร 

        Principles of laws and ethics concerning 

information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and 

presentation, ethical communication according to 

laws concerning information technology and 

communication 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ                          3(3-2-5)                           

Art of Living 

        การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ

วางแผนการดำเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 

คิดสรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

        Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in life 

and planning, fundamental of sufficiency economy, 

lifestyle concept of sufficiency economy, thinking system, 

positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ             3(3-2-5) 

Artisitc of Life Management 

          ป รั ช ญ า ชี วิ ต  ก า ร ด ำ ร ง ชี วิ ต บ น ค ว า ม

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการ

ดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวติใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและ

จิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับ ผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การ

แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชวีิตประจำวัน 

        Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                                    30 หน่วยกิต 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                               30 หน่วยกิต 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม             3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ค วาม สำคัญ ของบุ คลิ กภ าพ  การเส ริมส ร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒ นธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ ชุมชน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

พะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบท

สังคมไทยและสังคมโลก 

     Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's 

identity, living in a society, self-adaptation in the Thai 

and global social cont 

  ปิดรายวิชา 

  003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้               3(3-2-5)                

ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning       

      ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้

ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต การพัฒนา

ทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

ทักษะการคิด  ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และ

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จำเป็นสำหรับอนาคต 

ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

      Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and growth mindset, 

development of social skills, personality and 

expression in society, thinking skills, creative 

thinking, communication skills and lifelong learning 

for future, personal financial skill 

 

 

 

 

 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                                    30 หน่วยกิต 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                               30 หน่วยกิต 

 

  003203 การเรียนรู้ร่วมกันสรา้งสรรค์สังคม           2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

       ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  จิตวิทยา

การทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การ

วางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การดำเนินการตาม

แผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเอง

ตามกฎหมายในการดำรงชีวิตในสังคม การร่วมมือและ

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็น

พลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่า

และความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผู้อื่น 

       Community learning skills, study of the culture 

and way of life of the community, collaboration, 

psychology of collaboration, public expression, 

planning, strategy formulating and implementing 

plan in collaborative works, human rights and 

obligation, cooperation and adaptability to changing 

environment, responsible citizens, awareness of 

value and importance of Thai identity, acceptance of 

cultural diversity and respect for others 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็  3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

 Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

           ความรู้พื้นฐานการเป็น ผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับ

ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การใช้เคร่ืองมือวัดสำหรับผู้ประกอบการในยุค

ดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้าง

ผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม 

จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

           Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, qualities 

of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for 

digital age entrepreneurs, design thinking process, concepts of 

developing new products using design thinking process, ethics 

for digital age entrepreneurs 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                                    30 หน่วยกิต 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป                               30 หน่วยกิต 

 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมวิชาชีพ        3(0-6-3) 
Integration into Professional Innovation 

           การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่

การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้างนวัตกรรม

ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการ

สร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

          Integration of knowledge gained from general 

education courses for professional activities, designing and 

developing professional innovation using design thinking 

process, creating concepts of professional innovations 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                             103 หน่วยกิต สาระทีป่รับปรุง 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                      30 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                   28 หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  12 หน่วยกิต 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  12 หน่วยกิต 

 

243211 เซลลแ์ละชีววทิยาระดับโมเลกลุ                     3(3-0-6) 

Cell and Molecular Biology 

        ทฤษฎีเซลล์ สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมี

พืน้ฐานของสิ่งมชีีวติ พลังงานชวีภาพ การทำงานของเอนไซม์

ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเย่ือ

หุ้มเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสาร

พันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์และ

ออแกเนลล์ 

        Cell theories, basic properties of cells, the chemical 

basis of life, bioenergetics, enzymes and metabolism, 

structure and function of cell membrane and intracellular 

compartments, expression of genetic information, cell 

physiology, relationships between cell and organelles 

243211 เซลลแ์ละชีววทิยาระดับโมเลกลุ                   3(3-0-6) 

Cell and Molecular Biology 

        ทฤษฎีเซลล์ สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบ

เคมีพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ การทำงานของ

เอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและ

หน้าที่ของเย่ือหุ้มเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การ

แสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์  

ความสัมพันธ์ของเซลล์และออแกเนลล์ 

        Cell theories, basic properties of cells, the chemical 

basis of life, bioenergetics, enzymes and metabolism, 

structure and function of cell membrane and 

intracellular compartments, expression of genetic 

information, cell physiology, relationships between 

cell and organelles 

คงเดมิ 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                        3(2-3-6)              

Life Science Physics 

        หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การ 

เลื่อนต้าแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและก้าลังของ 

ร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ

เนื้อเย่ือ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของ 

ไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพล 

ศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศน 

อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า 

ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

        Units and measurement, kinematics and 

dynamics of transitional and rotational motion, work, 

energy and power of the body, elastic properties of 

the skeleton and tissues, mechanics and physical 

properties of fluids, physics of breathing, heat and 

thermodynamics, waves sound and hearing, optics 

and optical instruments, elementary electricity and 

electronic, bioelectricity, radiation physics, physics of 

nuclear medicine 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                    3(2-3-6)              

Life Science Physics 

        หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์

การ เลื่อนต้าแหน่งและการหมุน งาน พลังงาน

และก้าลังของ ร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของ

โครงกระดูกและ เนื้อเย่ือ กลศาสตร์และคุณสมบัติ

ทางกายภาพของของ ไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ 

ความร้อนและอุณหพล ศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้

ยิน ทัศนศาสตร์และทัศน อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็ก

โทรนิกส์เบือ้งต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

        Units and measurement, kinematics and 

dynamics of transitional and rotational motion, 

work, energy and power of the body, elastic 

properties of the skeleton and tissues, mechanics 

and physical properties of fluids, physics of 

breathing, heat and thermodynamics, waves 

sound and hearing, optics and optical instruments, 

elementary electricity and electronic, bioelectricity, 

radiation physics, physics of nuclear medicine 

 

 

 

คงเดมิ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                             103 หน่วยกิต สาระทีป่รับปรุง 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                      30 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                   28 หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  12 หน่วยกิต 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  12 หน่วยกิต 

 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน                                        3(2-3-6)  

Basic Biochemistry                                              

        นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้าง

และ คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอดข้อมูลทาง 

พันธุกรรม การสร้างโปรตีน และการควบคุมการ กลไก 

การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของ 

โภชนาการต่อการด้ ารงชีวิต  ชี วพลั งงานศาสต ร์ 

ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ของ 

ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและ 

ปัสสาวะ 

        Definition and principle of biochemistry, types, 

structures and properties of biomolecules including 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, genetic 

expression, protein synthesis and regulation, 

regulation mechanisms of hormone actions, roles of 

nutrition on life style, bioenergetic, integration of 

metabolism pathways, relationship between 

biochemistry and disorders and biochemistry of blood 

and urine 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน                                   3(2-3-6)  

Basic Biochemistry      

        หลักการของชีวเคมี  ชนิด โครงสร้างและ

คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการ

ทำงานของเอน ไซม์  ก ารถ่ ายทอดข้อมู ลทาง

พันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทาง

ชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิ

ซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเม

แทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของ

เลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทาง

ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

           Principles of biochemistry, types, 

structures and properties of biomolecules including 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids, 

properties and activities of enzyme, central 

dogma, techniques in molecular biology, hormonal 

regulation, bioenergetics, metabolic pathways of 

biomolecules, metabolic pathway 

interrelationships, biochemical disorders, 

biochemistry of blood and urine and biochemical 

properties testing for biomolecules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับ 

คำอธิบาย

รายวิชา 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                             103 หน่วยกิต สาระทีป่รับปรุง 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                      30 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                   28 หน่วยกิต 

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  12 หน่วยกิต 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  12 หน่วยกิต 

 

247111 ชีวสถิต ิ                                               3(2-2-5) 

Biostatistics 

        แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน สถิติ 

พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น 

ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณ

ค่า และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน เบือ้งต้น การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์

เชิงเส้น การ ทดสอบด้วยไคก้าลังสอง การแปรผลและ

การน้าเสนอผล สถิติ 

        Concepts extent and benefits of statistics for 

health science, the application of statistics in daily life, 

descriptive statistics, probability, random variable and 

probability distribution, sampling distribution, 

estimation and hypotheses test, elementary analysis 

of variance, regression and correlation analysis, chi-

square test, the data interpretation and presentation 

to research 

247111 ชีวสถิต ิ                                          3(2-2-5) 

Biostatistics 

        แนวคิด  ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ

ทางด้าน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน้าไปใช้ในชีวิต

ประจา้วัน สถิต ิพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม

และความน่าจะเป็น ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของ

ตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน เบือ้งต้น การวิเคราะห์

ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ ทดสอบด้วย

ไคก้าลังสอง การแปรผลและการน้าเสนอผลสถิติ 

        Concepts extent and benefits of statistics for 

health science, the application of statistics in daily 

life, descriptive statistics, probability, random 

variable and probability distribution, sampling 

distribution, estimation and hypotheses test, 

elementary analysis of variance, regression and 

correlation analysis, chi-square test, the data 

interpretation and presentation to research 

คงเดมิ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                     104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                           30 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                 28 หน่วยกิต 

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชพี                               18 หน่วยกิต 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชพี                     16 หน่วยกิต 

 

363221 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน                             3(2-3- 6) 

Basic Anatomy 

        บทนำสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วิทยา 

เนื้อเย่ือบุผิวและเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน ระบบปกคลุมร่างกาย 

ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ าม เนื้อ  ระบบ 

ประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึ ก 

พิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้้าเหลืองและ 

เลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย 

ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชายและ ระบบ

สืบพันธุ์เพศหญิง 

        Introduction to basic anatomy and cytology, 

epithelium and connective tissue, integumentary system, 

skeletal system, muscular system, nervous system, 

sensory system and special sense organs, cardiovascular 

system, lymphatic system blood, respiratory system, 

urinary system, endocrine system, male reproductive 

system and female reproductive system 

363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน            3(2-3- 6)    

Basic Anatomy 

        บทนำสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์

วิทยา เนื้อเย่ือบุผิวและเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน ระบบปก

คลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบ

กล้ามเนื้อ ระบบ ประสาท ระบบรับความรู้สึกและ

อวัยวะรับความรู้สึก พิเศษ ระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบน้้าเหลืองและ เลือด ระบบหายใจ 

ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ปัสสาวะ ระบบ

ต่อมไร้ท่อ  ระบบสืบพันธุ์ เพศชายและ ระบบ

สืบพันธุ์เพศหญิง 

        Introduction to basic anatomy and 

cytology, epithelium and connective tissue, 

integumentary system, skeletal system, 

muscular system, nervous system, sensory 

system and special sense organs, cardiovascular 

system, lymphatic system blood, respiratory 

system, urinary system, endocrine system, male 

reproductive system and female reproductive 

system 

คงเดมิ 

363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์                     4(3-3- 8) 

Human Gross Anatomy 

        บทนำสู่มหกายวิภาคศาสตร์ การศึกษาระบบกระดูก 

และข้อต่อรยางค์ หลังส่วนตื้นและส่วนลึก บริเวณท้าย 

ทอย บริเวณด้านหลังของหัวไหล่และต้นแขน บริเวณอก 

และรักแร้ ปลายแขน มือ ต้นขา บริเวณสะโพก ขา เท้า 

ผนังหน้าท้องด้านหน้าและด้านหลัง ผนังทรวงอก หัวใจ 

ปอดและกระบังลม คอ หน้าและบริเวณขมับ 

        Introduction to human gross anatomy study of 

osteology and joints, back and suboccipital region, 

posterior shoulder and arm, pectoral region and axilla, 

forearm, hand, thigh, gluteal region, leg, foot, anterior 

abdominal wall and posterior abdominal wall, thoracic 

wall, heart, lung and diaphragm, neck, face and 

temporal region 

363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์          4(3-3- 8) 

Human Gross Anatomy 

        บทนำสู่มหกายวิภาคศาสตร์ การศึกษา

ระบบกระดูก และข้อต่อรยางค์ หลังส่วนตื้นและ

ส่วนลึก บริเวณท้าย ทอย บริเวณด้านหลังของ

หัวไหล่และต้นแขน บริเวณอก และรักแร้ ปลาย

แขน มือ ต้นขา บริเวณสะโพก ขา เท้า ผนังหน้า

ท้องด้านหน้าและด้านหลัง ผนังทรวงอก หัวใจ 

ปอดและกระบังลม คอ หน้าและบริเวณขมับ 

        Introduction to human gross anatomy 

study of osteology and joints, back and 

suboccipital region, posterior shoulder and arm, 

pectoral region and axilla, forearm, hand, thigh, 

gluteal region, leg, foot, anterior abdominal wall 

and posterior abdominal wall, thoracic wall, 

heart, lung and diaphragm, neck, face and 

temporal region 

คงเดมิ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                     104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                           30 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                 28 หน่วยกิต 

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชพี                               18 หน่วยกิต 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชพี                     16 หน่วยกิต 

 

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์                           4(3-3-8) 

Human Neuroanatomy 

        บทนำสู่ระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 

ระบบหลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมองและไขสันหลัง ระบบ 

ประสาทอัตโนวัติ กายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาค 

ศาสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลาออบ ลองกาตา พอนส์ มี 

เซ็นเซฟาลอน สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบ ประสาท

รับกลิ่นการเรียนรู้และจดจ้า เบซอลแกงเกลีย ระบบ

ประสาทรับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ ระบบ

ประสาทรับรู้การได้ยินและการทรงตัว และระบบ ประสาท

การมองเห็น 

        Introduction to human neuroanatomy, blood supply 

of brain and spinal cord, autonomic nervous system, 

spinal cord, medulla oblongata, pons, mesencephalon, 

cerebellum, diencephalon, olfactory pathway, 

hippocampal formation, amygdala, cerebrum, basal 

ganglia, motor pathway, general sensory system, 

auditory system, vestibular system and visual system 

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์                  4(3-3-8) 

Human Neuroanatomy 

        บทนำสู่ระบบประสาทกายวิภาคศาสตร์ของ

มนุษย์ ระบบหลอดเลือดที่มาเลี้ยงสมองและไขสัน

หลัง ระบบ ประสาทอัตโนวัติ กายวิภาคศาสตร์

และจุลกายวิภาค ศาสตร์ของไขสันหลัง เมดัลลา

ออบ ลองกาตา พอนส์ มี เซ็นเซฟาลอน สมอง

น้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบ ประสาทรับกลิ่นการ

เรียนรู้และจดจ้า เบซอลแกงเกลีย ระบบประสาท

รับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทสั่งการ ระบบ

ประสาทรับรู้การได้ยินและการทรงตัว และระบบ 

ประสาทการมองเห็น 

        Introduction to human neuroanatomy, 

blood supply of brain and spinal cord, autonomic 

nervous system, spinal cord, medulla oblongata, 

pons, mesencephalon, cerebellum, diencephalon, 

olfactory pathway, hippocampal formation, 

amygdala, cerebrum, basal ganglia, motor 

pathway, general sensory system, auditory 

system, vestibular system and visual system 

คงเดมิ 

367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน                                      3(2-2- 5) 

Basic Physiology 

        บทบาท หน้าที่และกลไกการท้างานของร่างกาย 

มนุษย์ในระบบต่างๆ เช่น สรีรวิทยาของเซลล์ระบบ 

ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิ 

ของร่างกายในภาวะปกติ 

        Human body roles, functions and mechanisms of 

various body systems such as cellular physiology, 

nervous system, muscular system, cardiovascular 

system, respiratory system, gastrointestinal system, 

urinary system, endocrine system, reproductive system 

and body temperature regulation in normal condition 

367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน                           3(2-2- 5) 

Basic Physiology 

        บทบาท หน้าที่และกลไกการท้างานของ

ร่างกาย มนุษย์ในระบบต่างๆ เช่น สรีรวิทยาของ

เซลล์ระบบ ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน

อาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ 

ระบบสืบพันธุ์  และการควบคุมอุณหภูมิ  ของ

ร่างกายในภาวะปกติ 

        Human body roles, functions and 

mechanisms of various body systems such as 

cellular physiology, nervous system, muscular 

system, cardiovascular system, respiratory 

system, gastrointestinal system, urinary system, 

endocrine system, reproductive system and 

body temperature regulation in normal condition 

 

 

คงเดมิ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                     104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                           30 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                 28 หน่วยกิต 

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชพี                               18 หน่วยกิต 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชพี                     16 หน่วยกิต 

 

341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น                                     3(3-0-6) 

Basic Pharmacology 

        บทนำสู่บทบาทของวิชาชีพในการใช้ยารักษาโรค 

รูปแบบ ลักษณะและวิธีการให้ยา การค้านวณขนาดของ 

ยา รูปแบบยา เตรียมวิธีการให้ยาและกฎหมาย เภสัช 

จลนศาสตร์ของยาและกลุ่มยาต่าง ๆ การออกฤทธิ์ ข้อ 

ห้ามใช้ยา ปฏิกิ ริยาไม่พึ งประสงค์  ข้อควรระวังและ 

ปฏิกิริยาของยา 

        Principle of pharmacology, dosage form, route of 

administration, dosage calculation and drug laws, 

pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used 

in disorders in various systems, mechanism of action, 

contraindication, adverse drug reaction, precaution and 

drug interaction 

  ปิดรายวิชา 

382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ฐาน                              1(1-0-2) 

Basic Laboratory Medicine 

         ความหมาย ความส้าคัญ การอ่านและการแปลผล

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ภาวะปกติ

และผิดปกติทางด้านโลหิตวิทยา สารชีวเคมีในเลือด และ

ปรสิตวทิยา 

        Meaning, significance, and interpretation of 

laboratory medicine, normal and abnormal conditions of 

hematology, blood biochemistry and parasitology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                     104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                           30 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                 28 หน่วยกิต 

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชพี                               18 หน่วยกิต 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชพี                     16 หน่วยกิต 

 

  330201 หลักพยาธิวทิยา                              2(2-0-4) 

Principle of pathology 

        ความหมายของพยาธิวิทยา สาเหตุการเกิด

โรค พยาธิกำเนิดโรค การบาดเจ็บ การตายของ

เซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม ความผิดปกติ

ของระบบไหลเวียนของเหลวและเลือด ความ

ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การเกิดเนื้องอก การ

ติดเชื้อ พยาธิวิทยาของสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติ

ทางโภชนาการ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความ

ผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความ

ผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของ

ระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของระบบ

กระดูกและกล้ามเนื้อ และความผิดปกติของระบบ

ประสาท  

        Etiology, pathogenic mechanisms of 

diseases, cell injury and death, inflammation and 

repair, fluid and hemodynamic disorders, 

immune disorders, neoplasia, infections, 

environmental pathology, nutritional disorder, 

genetic disorders, cardiovascular disorders, blood 

disorders, respiratory disorders, gastrointestinal 

disorders, endocrine disorders, urinary tract 

disorders, musculoskeletal disorders and nervous 

system disorders 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                 74 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                      75 หน่วยกิต 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                             71 หน่วยกิต 2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                  72 หน่วยกิต 

 

381110 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด                         1(1-0-2) 

Introduction Physical Therapy 

        ป ร ะ วั ติ แ ล ะ แ น ว คิ ด พื้  น ฐ า น ข อ ง 

วิชาชีพกายภาพบำบัด บทบาทความรับผิดชอบของนัก 

กายภาพบำบัด ความรู้เบื้องต้นงานกายภาพบำบัดใน 

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ 

และไหลเวียนโลหิต เด็ก ชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้น 

พื้นฐานในชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร 

ทางการแพทย์ หลักการนำเสนอผลงาน การสร้าง 

เครือข่าย บทบาทของทีมสหวิชาชีพ อัตลักษณ์บัณฑิต 

กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัย หลักเบื้องต้นของการปฐม 

พยาบาล หลักการดูแลป้องกันให้ปลอดภัยจากการ 

ปนเปือ้นและการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน 

        History and basic concepts of physical therapy, 

roles of physical therapists, basic knowledge of physical 

therapy in musculoskeletal system, nervous system, 

cardiovascular system, pediatric, community and 

preliminary rehabilitation of community, personality 

development and medical communications, the 

fundamentals presentation, networking, role of the 

multidisciplinary team, identities of graduate physical 

therapist University of Phayao, principles of first aid, 

sterile techniques and cardiopulmonary resuscitation 

381110 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด                1(1-0-2) 

Introduction Physical Therapy 

          ประวัติและแนวคิดพื้นฐานของวิชาชีพ

กายภาพบำบัด บทบาทความรับผิดชอบของนัก

กายภาพบำบัด ความรู้เบื้องต้นงานกายภาพบำบัด

ในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 

ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต เด็ก ชุมชน การ

ฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นพื้นฐานในชุมชน การพัฒนา

บุคลิกภาพและการสื่อสารทางการแพทย์ หลักการ

ผลิตสื่ อ  หลักการนำเสนอผลงาน การสร้าง

เครือข่าย บทบาทของทีมสหวิชาชีพ อัตลักษณ์

บัณ ฑิตกายภาพบำบัดมหาวิทยาลั ยพะเยา 

หลักการจัดท่าผู้ป่วย หลักเบื้องต้นของการปฐม

พยาบาล หลักการดูแลป้องกันให้ปลอดภัยจาก

การปนเปือ้นและการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน  

          History and basic concepts of physical 

therapy, roles of physical therapists, basic 

knowledge of physical therapy in 

musculoskeletal system, nervous system, 

cardiovascular system, pediatric, community and 

preliminary rehabilitation of community, 

personality development and medical 

communications. Principles of patient positioning 

media production.  Fundamentals presentation, 

networking, role of the multidisciplinary team, 

identities of graduate physical therapist 

University of Phayao, principles of patient 

positioning, first aid, sterile techniques and 

cardiopulmonary resuscitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                 74 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                      75 หน่วยกิต 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                             71 หน่วยกิต 2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                  72 หน่วยกิต 

 

381210 การประเมินความแข็งแรงกล้ามเนือ้และช่วงการ      3(2-3-6)                        

เคลื่อนไหวของข้อต่อ                                           

Assessment of Muscle Strength and Joint  

Range of Motion 

        กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นของข้อต่อและกล้ามเนื้อ 

หลักการในการตรวจและทดสอบกำลังของกล้ามเนื้อใบหน้า 

รยางค์บนและล่าง และแกนกลาง การวัดมุมการเคลื่อนไหว

ของข้อต่อต่างๆ ภายในร่างกาย การประเมินความยาวของ

กล้ามเนือ้ และการคล้าเนือ้เย่ืออ่อนและปุ่มกระดูก 

        Basic anatomy of joint and muscles, principle of muscle 

strength testing of face, upper and lower extremities, and core 

muscles, measurement of joint range of motion in the parts of 

body, evaluation of muscle length and palpation of soft tissue 

and bony prominence 

381211 การประเมินความแขง็แรงกล้ามเนือ้             2(1-3-4)                             

และช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ                

Assessment of Muscle Strength and Joint  

Range of Motion 

        กายวิภาคศาสตร์เบื้ องต้นของข้อต่อและ

กล้ามเนื้อ หลักการในการวัดช่วงการเคลื่อนไหว การ

ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความตึงตัวของ

กล้ามเนื้อ การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ความยาว

กล้ามเนือ้ และขนาดของกล้ามเนือ้โดยสังเกต และการ

วัดขนาดของข้อต่อและส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย 

        Basic anatomy of joints and muscles, principles of 

measurement of joint range of motion, muscle strength 

testing, muscle tone, muscle spasm, muscle length, 

and muscle girth by observation, and measurement of 

joints and the parts of body 

ปรับรหัส       

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์            2(1-2- 

3) 

Biomechanics of Human Movement 

        การนำหลักการทางชีวกลศาสตร์มาประเมินสภาวะ 

ของร่างกายในขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว การวิเคราะห์  

การเคลื่อนไหว ท่าทางต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การทรง 

ท่า การเดิน และการเคลื่อนไหวของข้อต่อทั้งในภาวะปกติ

และผิดปกติ หลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์ในการ

วิเคราะห์ และประเมินสถานที่ทำงานและท่าทางของ 

ร่างกายที่เหมาะสม 

        Using of biomechanics principles for assessment in 

static and dynamic conditions, analysis of body movement, 

posture in daily living, gait and joint motion in normal and 

abnormal conditions, basic principle of ergonomics for the 

analysis and evaluation of appropriate work station and 

posture 

381214 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์  2(1-2- 3) 

Biomechanics of Human Movement 

        การนำหลักการทางชีวกลศาสตร์มาประเมิน

สภาวะของร่างกายในขณะอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว การ

วิ เคราะห์ การเคลื่ อนไหวของท่ าทางต่ างๆ ใน

ชีวติประจำวัน การทรงท่า การเดิน และการเคลื่อนไหว

ของข้อต่อทั้ งในภาวะปกติและผิดปกติ  หลักการ

พื้นฐานทางการยศาสตร์ในการวิเคราะห์ และประเมิน

สถานที่ทำงานและท่าทางของร่างกายที่เหมาะสม 

        Using of biomechanics principles for assessment 

in static and dynamic conditions, analysis of body 

movement for posture in daily living, posture, gait and 

joint motion in normal and abnormal conditions, basic 

principle of ergonomics for the analysis and evaluation 

of appropriate work station and posture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัส       

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                 74 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                      75 หน่วยกิต 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                             71 หน่วยกิต 2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                  72 หน่วยกิต 

 

381212 สมรรถภาพทางกายและ                           2(1-3- 4) 

การนวดเพื่อการบำบัด  

Physical Performance and Therapeutic Massage 

        ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ และวิธีการ 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ การวัดสัดส่วนของ 

ร่างกาย ความแข็งแรง ความทนทาน และพลังของ

กล้ามเนื้อ ความทนทานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ความอ่อนตัว ความเร็ว ความแคล่วคล่องว่องไว สมดุล 

การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ ทฤษฎี เทคนิค ข้อ 

บ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และประโยชน์ของการนวด การ

นวดสวีดิช การนวดไทย การประยุกต์การนวด สำหรับการ

รักษาทางกายภาพบำบัด การนวดน้้ามัน สุ คนธบำบัด 

การนวดกดจุด การนวดทารก การนวดสตรี มีครรภ์ และ

การทำสปา 

        Definition, principles, components and physical 

fitness testing including; anthropometry and body 

composition, muscular strength, endurance and power, 

cardiovascular endurance, flexibility, speed, agility, 

balance, and coordination, theory, techniques, 

indications, contraindications, precaution and benefit of 

massage, swedish massage, Thai massage, massage 

application for physical therapy treatment, oil massage, 

aromatherapy, reflexology, baby massage, pregnancy 

massage and spa 

381212 สมรรถภาพทางกายและ                    2(1-3- 4) 

การนวดเพื่อการบำบัด  

Physical Performance and Therapeutic Massage 

        ความหมาย หลักการ องค์ประกอบ อุปกรณ์ 

และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รวมถึง 

การวัดสัดส่วนของร่างกาย ความแข็งแรง ความ

ทนทาน และพลังของกล้ามเนื้อ ความทนทานของ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด สัญญาณชีพ ความ

อ่อนตัว ความเร็ว ความแคล่วคล่องว่องไว สมดุล

การทรงตัว และการประสานสัมพันธ์  ทฤษฎี  

เทคนิค ข้อบ่งชี ้ข้อห้าม ข้อควรระวัง และประโยชน์

ของการนวด การนวดสวีดิช การนวดไทย การ

ป ระ ยุ ก ต์ ก า รน ว ด ส ำห รับ ก า ร รั ก ษ า ท า ง

กายภาพบำบัด การนวดทารก การนวดสตรีมี

ครรภ์ และการทำสปา 

        Definitions, principles, components, 

equipment and physical fitness testing including; 

anthropometry and body composition, muscular 

strength, endurance and power, cardiovascular 

endurance, vital sign, flexibility, speed, agility, 

balance, and coordination, theories, techniques, 

indications, contraindications, precaution and 

benefit of massage, swedish massage, Thai 

massage, reflexology, massage application for 

physical therapy treatment, baby massage, 

pregnancy massage and spa treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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381230 การบำบดัด้วยความร้อนและความเย็น                   2(1-3-4) 

Thermotherapy 

        การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น คลื่นเหนือเสียง 

รังสีอัลตร้าไวโอเลต รังสีอนิฟาเรด แสงเลเซอร์ ค ลื่น ไม โค ร 

ค ลื่น สั้น แ ล ะ เ ค ร่ือง มือไฟฟ้า ท า งกายภาพบำบัดอื่น ๆ 

การเลือกวิธีการรักษาและเคร่ืองมือให้เหมาะสมกับสภาพ

ผู้ป่วย การบำรุงรักษา และการตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เกี่ยวกับเคร่ืองมือ 

        Treatments by using thermotherapy, cryotherapy, 

ultrasonic wave, ultraviolet, infrared, laser, microwave 

diathermy, short wave diathermy, and other physical therapy 

electrical equipment, appropriate selection of treatment 

techniques and instruments, maintenance, and solving basic 

problem related to the instruments 

381230 การบำบดัด้วยความร้อนและความเย็น         2(1-3-4) 

Thermotherapy 

        การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น คลื่น

เหนือเสียง รังสีอัลตร้าไวโอเลต รังสีอินฟาเรด แสง

เลเซอร์ คลื่นไมโคร คลื่นสั้น และเคร่ืองมือไฟฟ้าทาง

กายภาพบำบัดอื่น ๆ การเลือกวิธีการรักษาและ

เคร่ืองมือให้ เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย และการ

ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในชุมชน 

        Treatments by using thermotherapy, 

cryotherapy, ultrasonic wave, ultraviolet, infrared, 

laser, microwave diathermy, short wave diathermy, 

and other physical therapy electrical equipment, 

appropriate selection of treatment techniques and 

instruments, and instrument application for community 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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381220 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1                2(1-3-4) 

Exercise Therapy I 

        หลักพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมการออก

กำลัง กายเพื่อสุขภาพ การออกก้าลังกายเพื่อป้องกันการ

ยึด ติดของข้อ กล้ามเนื้อฝ่อลีบและกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหด

สั้น เพิ่มความแข็งแรง กำลังและความทนทานของ

กล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพการท้างานของระบบหายใจ

และ ไหลเวียนโลหิต เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย เพิ่ม

การ ป ระ ส า น สั ม พัน ธ์ส่วน ต่า งๆ ข อง ร่า ง ก า ย 

เ พิ่ม ความสามารถในการทรงตัว การออกกำลังกายเพื่อ 

ความผ่อนคลาย การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ การ

ออกกำลังกายแบบกลุ่มโดยใช้กิจกรรม การออกกำลัง

กายเพื่อป้องกันและรักษากลุ่มอาการออฟฟติซินโดรม 

        Basic principle of exercise prescription for health, 

exercise for preventing joint stiffness, muscle atrophy 

and muscles/ ligaments/tendons shortening, exercise for 

improving muscle strength/  power/  endurance, 

cardiorespiratory function, muscle flexibility, body 

coordination, balance and relaxation, exercise 

equipment, group exercise by various activities and 

exercise for prevention and treatment of office 

syndrome 

381220 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1        2(1-3-4) 

Exercise Therapy I 

        หลักการพื้นฐานในการออกกำลังกายเพื่อ

การรักษา การประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาค

ศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยา และการนำ

อุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่ อ ใช้ ในการออกกำลั งกาย 

ประเภทของการออกกำลังกาย การออกกำลังกาย

เพื่อป้องกันหรือลดการผิดรูปของข้อต่อ การออก

กำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง การออกกำลัง

กายเพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อและระบบ

หายใจและไหลเวียนโลหิต การออกกำลังกายเพื่อ

เพิ่มความยืดหยุ่น การออกกำลังกายเพื่อการ

ประสานสัมพันธ์ การออกกำลังกายเพื่อการผ่อน

คลาย การออกกำลังกายด้วยระบบแขวนพยุง การ

ออกกำลังกายเพื่อการทรงตัวและการรับรู้ข้อต่อ 

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงกล้ามเนื้อ

แกนกลางและการออกกำลังกายแบบกลุ่มในทุก

ช่วงวัย 

        Basic principles of therapeutic exercise, 

application of anatomy, physiology, 

biomechanics and equipment for exercise 

therapy, types of exercise, exercise for 

prevention or reduction of deformity, strength 

training exercise, muscular endurance exercise, 

cardiopulmonary endurance exercise, Stretching 

exercise, coordination exercise, relaxation 

exercise, exercise with suspension system, 

exercise for improving postural control and 

proprioceptive sense, exercise for improving core 

stability and group exercise for all age 
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381301 สรีรวิทยาการออกกำลงักาย                                 2(2-0-4) 

สำหรับกายภาพบำบัด 

Exercise Physiology for Physical Therapy 

        การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบ

ต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบ

ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน

และระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์ที่มีต่อการออกกำลังกาย 

สารอาหาร การสร้างพลังงาน และหลักการฝึกต่างๆ ที่

เหมาะสมสำหรับกายภาพบำบัด  

        Physiological responses and adaptations of human body 

system to exercise including musculoskeletal system, nervous 

system, cardiovascular system, respiratory system, endocrine 

system, immune system and others, nutrition, energy 

production, and principles of training appropriated to physical 

therapy 

381416 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย                      2(2-0-4)  

สำหรับกายภาพบำบัด 

Exercise Physiology for Physical Therapy 

        การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของ

ระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ

ประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อม

ไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์

ที่มีต่อการออกกำลังกาย สารอาหาร การสร้าง

พลังงาน และหลักการฝึกต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับ

กายภาพบำบัด 

        Physiological responses and adaptations of the 

human body system to exercise such as 

musculoskeletal system, nervous system, 

cardiovascular system, respiratory system, endocrine 

system, immune system and others, nutrition, energy 

production, and principles of training appropriated to 

physical therapy 

ปรับรหัสและ

คำอธิบาย

รายวิชา 

381313 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย                           2(1-3-4) 

Assistive Devices and Transferring 

        หลักการพื้นฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้าย การวัด การ

เลือกใช้ และวิธีการใช้เคร่ืองช่วยเดินและรถเข็นนั่ง ชนิดและ

ประเภทของแขนขาเทียม และกายอุปกรณ์ การใส่และการ

ประเมินสภาพผู้ป่วยที่ต้องใส่อุปกรณ์เทียมหรืออุปกรณ์เสริม 

การพันผ้ายืด  

        Basic principles and technique of transferring, 

measurement, selection and application of ambulatory aids and 

wheelchair, types and classifications of prostheses and 

orthoses, fittings and patient assessment for the use of 

prostheses and orthoses, and  

bandaging 

381215 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย                  2(1-3-4) 

Assistive Devices and Transferring 

        หลักการพืน้ฐานและเทคนิคการเคลื่อนย้าย การ

วัด การเลือกใช้ และวิธีการใช้เคร่ืองช่วยเดินและ

รถเข็นนั่ง  การฝึกเดิน ชนิดและประเภทของแขนขา

เทียมและกายอุปกรณ์ การใส่และการประเมินสภาพ

ผู้ป่วยที่ต้องใส่อุปกรณ์เทียมหรืออุปกรณ์เสริม และ

การพันผ้ายืด  

        Basic principles and technique of transferring, 

measurement, selection and application of ambulatory 

aids and wheelchair, gait training, types and 

classifications of prostheses and orthoses, fittings and 

patient assessment for the use of prostheses and 

orthoses, and bandaging 
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381321 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2                       2(1-3-4) 

Exercise Therapy II 

        การบำบัดด้วยการออกกำลังกายในสตรีมีครรภ์ ในกลุ่ม

ผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด ระบบไหลเวียนโลหิตและ

น้ำเหลือง ภาวะปวดคอ ข้อไหล่ และหลังการออกกำลัง

กายเพื่อปรับปรุงท่าทางที่ผิดปกติ เพื่อกระตุ้นการทำงาน

ของการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาท และกล้ามเนือ้ 

เทคนิคเฉพาะและการประยุกต์ใช้ ธาราบำบัดและการ

ออกกำลังกายในน้ำ 

        Exercise therapy in pregnant woman, patient 

with scoliosis, circulatory and lymphatic drainage 

systems, neck, shoulder, back problems, improving 

abnormal posture, basic knowledge about 

proprioceptive neuromuscular facilitation techniques, 

specific techniques and applications, hydrotherapy and 

aquatic exercises 

381321 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2             2(1-3-4) 

Exercise Therapy II 

        พื้นฐานการกระตุ้นการทำงานและการประสาน

สัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เทคนิค

เฉพาะและการประยุกต์ใช้ ธาราบำบัด และการบำบัด

ในสระ การปรับปรุงแก้ไขท่าทางที่ผิดปกติ การออก

กำลังกายในภาวะกระดูกสันหลังคด การออกกำลัง

กายในระยะกึ่งเรือ้รัง และ อาการปวดระยะเรือ้รัง การ

ออกกำลังกายในผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลัง การออก

กำลังกายในผู้ที่มีปัญหาการระบบไหลเวียนโลหิตและ

น้ำเหลือง 

        Basic knowledge about proprioceptive 

neuromuscular facilitation technique, specific technique 

and application, hydrotherapy and pool therapy, 

improving abnormal posture, exercise in scoliosis, 

exercise in subacute and chronic pain condition, 

exercise in spinal problem, exercise in vascular 

problems venous and lymphatic problems 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 

381331 การรักษาด้วยไฟฟ้า                                           2(1-3-4) 

Electrotherapy 

        ลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในทางกายภาพบบำบัด 

การวินิจฉัยด้วยวิธีทางไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท 

การป้อนกลับทางชีวภาพ หลักการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า

ความถี่ตำ่ และความถี่ปานกลาง เช่น การชะลอการฝ่อลีบของ

กล้ามเนือ้ การลดปวด และการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ผล

ทางสรีรวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้า

เพื่ อรักษา กระบวนการใช้ เหตุผลทางคลินิกในการใช้

กระแสไฟฟ้าเพื่อรักษา การเลือกใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม และ

การตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเคร่ืองมือ  

        Characteristics of electrical currents in physical therapy, 

electrodiagnosis of muscle and nerve condition, biofeedback, 

principle of treatment using low frequency and medium 

frequency such as delay muscle atrophy, pain relief and 

strengthening, physiological effects, indications, 

contraindications and precautions, clinical reasoning process for  

electrotherapy selecting instruments and solving their basic 

problems 

 

 

381331 การรักษาและวินจิฉัยด้วยไฟฟ้า                2(1-3-4) 

Electrotherapy and Electrodiagnosis 

          หลักการพื้นฐานการรักษาด้วยไฟฟ้า ชนิดของ

กระแสไฟฟ้า เทคนิคการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า

ความถี่ต่ำและความถีป่านกลางเพื่อกระตุ้นกล้ามเนือ้ที่

มีและขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง การป้อนกลับทาง

ชีวภาพ การวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า การเลือกใช้ ข้อบ่งชี้  

ข้อห้าม และการดูแลรักษาเคร่ืองมือ  

          Basic of electrotherapy, types of electrical 

current, techniques of treatment using low frequency 

and medium frequency current to stimulate innervated 

and denervated muscles, biofeedback, 

electrodiagnosis, selecting, indications, contraindications 

and maintaining of the instruments 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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381340 การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง                                2(1-3-4) 

Manipulative Therapy 

        หลักในการจัด ดัด ดึงข้อต่อในผู้ป่วยระบบกระดูกและ

กล้ามเนื้อ ความหมายของสัญลักษณ์และการบันทึก ระดับ

การเคลื่อนไหว ผลการรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง 

การเคลื่อนไหวระบบประสาท การประยุกต์ และเลือกใช้เทคนคิ

การรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีปัญหาการเจ็บปวด และ

จำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อแขน ขา และกระดูกสันหลัง 

        Principles of manipulative technique in patients 

with musculoskeletal disorders, definitions of symbols 

and recording, grades of movement, therapeutic 

effects, indications, contraindications, precautions of 

joint mobilization and manipulation, neural mobilization, 

application and selection of appropriate techniques in 

patients with problems related to pain and limited 

range of joint motion of extremities and spine 

381340 การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง                     2(1-3-4) 

Manipulative Therapy 

        หลักในการจัด ดัด ดึงข้อต่อในผู้ป่วยระบบ

กระดูกและกล้ามเนื้อ ความหมายของสัญลักษณ์และ

การบันทึก ระดับการเคลื่อนไหว ผลการรักษา ข้อบ่งชี้ 

ข้อห้ามและข้อควรระวังของการจัด ดัด ดึงข้อต่อ การ

เคลื่อนไหวระบบประสาท การประยุกต์ และเลือกใช้

เทคนิคการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีปัญหาการ

เจ็บปวด และจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อแขน ขา 

และกระดูกสันหลัง 

        Principles of manipulative technique in patients 

with musculoskeletal disorders, definitions of symbols 

and recording, grades of movement, therapeutic 

effects, indications, contraindications and precautions of 

joint mobilization and manipulation, neural mobilization, 

application and selection of appropriate techniques in 

patients with problems related to pain and limited 

range of joint motion of extremities and spine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 



154 
 

 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                 74 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                      75 หน่วยกิต 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                             71 หน่วยกิต 2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                  72 หน่วยกิต 

 

381341 กายภาพบำบัดในระบบ                             3(2-2- 5) 

โครงร่างและกล้ามเนือ้ 1 

Musculoskeletal Physical Therapy I 

         สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การ 

ดำเนินโรค หลักการซักประวัติ ตรวจประเมินและการ 

รักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ 

กระดูกสันหลัง แขนและขา ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ 

ความผิดปกติของข้อจากโรครูมาโตโลยี และภาวะกระดูก

พรุน กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก เพื่อการ วินิจฉัย 

การวิเคราะห์ปัญหา การตั้งเป้าหมายในการ รัก ษ า ก า 

รวา  ง  แ  ผน  ก  า ร รัก  ษ  า โด  ยวิ  ธี ก  า  ร  ท  า ง 

กายภาพบำบัด การพยากรณ์ โรค และการป้องกัน 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนือ้        

         Etiology, pathology, signs and symptoms, 

progression, principles, and procedures of subjective 

and objective examination, assessment and treatment 

of physical therapy in patients with spine and limb 

disorders, muscle disorders, rheumatology and 

osteoporosis, clinical reasoning process for diagnosis, 

problem analysis, goal of treatment and plan of 

treatment by physical therapy techniques and 

prognosis, prevention of complications concerning 

diseases of musculoskeletal system 

381341 กายภาพบำบัดในระบบ                    3(2-2- 5) 

โครงร่างและกล้ามเนือ้ 1 

Musculoskeletal Physical Therapy I 

        สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การ

ดำเนินโรค หลักการซักประวัติ ตรวจประเมินและการ

รักษาทางกายภาพบำบดัในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ

กระดูกสันหลั ง แขนและขา ความผิดปกติของ

กล้ามเนื้อ ความผิดปกติของข้อจากโรครูมาโตโลยี 

และภาวะกระดูกพรุน กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก 

เพื่อการวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา สรุปปัญหา การ

ตั้งเป้าหมายในการรักษา การวางแผนการรักษาและ

รักษาโดยวิธีการทางกายภาพบำบัด การพยากรณ์โรค 

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกี่ยวกับกระดูก

และกล้ามเนือ้ และยาทางระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ 

        Etiology, pathology, signs and symptoms, 

progression, principles, and procedures of subjective 

and objective examination, assessment and treatment 

of physical therapy in patients with spine and limb 

disorders, muscle disorders, rheumatology and 

osteoporosis, clinical reasoning process for diagnosis, 

problem analysis, problem summary, goal of 

treatment, plan of treatment and treatment by physical 

therapy techniques, prognosis, prevention of 

complications concerning diseases of musculoskeletal 

system and drugs for musculoskeletal system 
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381342 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 1                       3(2-2-5) 

Neurological Physical Therapy I 

        สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การ

ดำเนิน โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์

โรค การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ใน

ผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ป่วย

ที่มี พยาธิสภาพที่หลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บที่

สมอง การฟื้นตัวของระบบประสาท การควบคุมและการ

เรียนรู้ การเคลื่อนไหว กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกใน

การ ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด การ

วิเคราะห์ปัญหา และการวางแผนการรักษา วิธีการรักษา 

ฟืน้ฟูทางกายภาพบำบัด 

        Etiology, pathology, sign and symptom, 

progression, complication, prevention, prognosis, 

medical assessment, and treatment in patients with 

central nervous system disorder; cerebrovascular 

disease and traumatic brain injury, the recovery of 

nervous system, motor control and motor learning, 

clinical reasoning process for physical therapy 

assessment and diagnosis, problem analysis, and 

treatment planning, treatment techniques and 

rehabilitation 

381342 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 1             3(2-2-5) 

Neurological Physical Therapy I 

        สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การ

ดำเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์

โรค การตรวจประเมิน วินิจฉัย และการรักษาทาง

การแพทย์ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติและการอักเสบ

ของระบบประสาทส่วนกลาง โรคหลอดเลือดสมอง 

การบาดเจ็บที่สมอง ความผิดปกติทางเอ็กซ์ตราปิระ

มิดและการเคลื่อนไหว และเนื้องอกไม่ร้าย การฟื้นตัว

ของระบบประสาท การควบคุมและการเรียนรู้การ

เคลื่อนไหว กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการ

ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด การ

วิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา วิธีการรักษา

และฟืน้ฟูทางกายภาพบำบัด  

        Etiology, pathology, sign and symptom, 

progression, complication, prevention, prognosis, 

medical assessment, diagnosis, and treatment in 

patients with central nervous system disorder and 

inflammation; cerebrovascular diseases, intracranial 

injury, extrapyramidal and movement disorders, and 

benign neoplasm, recovery of nervous system, motor 

control and motor learning, clinical reasoning process 

for physical therapy assessment and diagnosis, 

problem analysis, treatment planning, treatment 

techniques and rehabilitation 
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381343 กายภาพบำบัดในระบบ                                       3(2-2-5) 

ทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 1  

Cardiopulmonary Physical Therapy I 

        กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ การแปลผล

ทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัย คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจ

ร่างกาย เทคนิคการรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ การวิเคราะห์

และสรุปปัญหา การก้าหนดเป้าหมาย การวางแผนการรักษา

โดยใช้เหตุผลทางคลินิกกับการรักษาผู้ป่วยในระบบทางเดิน

หายใจและไหลเวียนโลหิต 

        Anatomy, physiology, biomechanics, laboratory 

investigation, diagnostic radiology, electrocardiogram, physical 

therapy examinations, treatment techniques, equipment 

techniques, analysis and problem summary, setting goal of 

treatment, plan of treatment, using clinical reasoning to 

treatment the patients in cardiopulmonary system 

381343 กายภาพบำบัดในระบบ                             3(2-2-5) 

ทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต 1                     

Cardiopulmonary Physical Therapy I 

        พยาธิสรีรวิทยา การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค 

การรักษาทางการแพทย์ของโรคระบบทางเดินหายใจ 

การแปลผล ทางห้องปฏิบัติการ รังสีวินิจฉัยทรวงอก 

การรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ ซักประวัติ ตรวจ

ร่างกาย วินิจฉัยทางกายภาพบำบัด การวิเคราะห์สรุป

ปัญหา วางแผนการรักษา การรักษาและอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางกายภาพบำบัด โดยการใช้

เหตุผลทางคลินิกในผู้ป่วยระบบหายใจและไหลเวียน

โลหิต 

        Pathophysiology, progression disease, diagnosis, 

medical treatment of respiratory disease, laboratory 

investigation, diagnostic radiology, medical chart 

review, physical examinations, diagnosis, problem 

analysis, plan of treatment, treatments and equipment 

by chest physical therapy techniques using clinical 

reasoning in cardiopulmonary patients 
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381344 กายภาพบำบัดในเด็ก 1                             3(2- 2- 5)  

Pediatric Physical Therapy I 

        พัฒนาการและการเจริญเติบโต ก่อน ขณะ และ 

หลังคลอด พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ปฏิกิริยา 

ดั้งเดิม และปฏิกิริยาอัตโนมัติ สาเหตุ พยาธิสภาพของ 

โรค อาการและอาการแสดงในผู้ป่วยเด็ก โรคทางระบบ 

ประสาทและระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ การตรวจ 

ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด ตลอดจนการ 

วิเคราะห์และสรุปปัญหา วางแผนการรักษา และให้การ 

รักษาเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด โดยใช้กระบวนการคิด 

และตัดสินใจทางคลินิก 

        Development and growth of prenatal, perinatal 

and postnatal in pediatric patients, motor development, 

primitive reflex and autonomic reaction, pathology signs 

and symptoms in pediatric patients in neurological and 

musculoskeletal systems, physical examinations and 

diagnostic, problem analysis, treatment plan, basic 

physical therapy intervention and clinical listening 

381344 กายภาพบำบัดในเด็ก 1                    3(2- 2- 5)  

Pediatric Physical Therapy I 

        พัฒนาการและการเจริญเติบโต ก่อน ขณะ 

และหลังคลอด พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

ปฏิกิริยาดั้งเดิม และปฏิกิริยาอัตโนมัติ  พยาธิ

สรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรคสมอง

พิการในเด็กและการบาดเจ็บจากการคลอด 

หลักการซักประวัติและตรวจร่างกาย และการ

วินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการ

รักษา และให้การรักษาทางกายภาพบำบัด รวมถึง 

การออกกำลังกายเพื่อฝึกทักษะและความชำนาญ

ด้านการเคลื่ อนไหว การฝึกพัฒ นาการการ

เคลื่อนไหว การกระตุ้นพัฒนาการระยะแรกเร่ิม

สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า การจับอุ้มและการ

จัดท่าทาง 

        Development and growth of prenatal, 

peri-natal and postnatal, motor development, 

primitive reflex and autonomic reaction, 

pathophysiological, sign and symptom of infantile 

cerebral palsy and birth trauma, principles of 

subjective and objective examinations and 

diagnostic, problem analysis, treatment plan, 

physical therapy intervention including; exercise 

technique in motor control ( NDT) , normal 

development training, early intervention for 

delayed developed child, handling and 

positioning 
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381345 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่าง                   3(2-2-5) 

และกล้ามเนือ้ 2 

Musculoskeletal Physical Therapy II 

        สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การ 

ตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์และทาง 

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกหัก เอ็นขาด ข้อเคลื่อน 

การตัดแขน ขา และกระดูกสันหลังคด รวมถึงออร์โธปิ 

ดิกส์และกายภาพบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง 

เปลี่ยนข้อเข่าและข้อตะโพกเทียม ภาวะแทรกซ้อน ข้อ 

ห้ามและข้อควรระวังในการรักษา ตลอดจนการแปลผล 

รังสีวินิจฉัยในผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และเปลี่ยนข้อ

เทียม  

        Etiology, pathology, signs and symptoms, medical 

and physical therapy assessment and treatment in 

patients with fracture, tendon and ligament tears, joint 

dislocation, amputation and scoliosis, including 

orthopedics and physical therapy in patients with spinal 

surgery, knee and hip replacement, complications, 

precautions, and interpretation of related radiology in 

patients with fracture, joint dislocation and replacement 

381345 กายภาพบำบัดในระบบ                     3(2-2-5) 

โครงร่างและกล้ามเนื้อ 2                 

Musculoskeletal Physical Therapy II 

        สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การ

ตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์และทาง

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกหัก เอ็นขาด ข้อเคลื่อน 

และการตั ดรยางค์  รวมถึ งออร์ โธปิ ดิ กส์ และ

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปลี่ยน

ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ภาวะแทรกซ้อน ข้อห้าม ข้อ

ควรระวังในการรักษา และการแปลผลรังสีวินิจฉัยใน

ผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และเปลี่ยนข้อเทียม  

        Etiology, pathology, signs and symptoms, 

medical and physical therapy assessment and 

treatment in patients with fracture, tendon and 

ligament tears, joint dislocation, amputation, including 

orthopedics and physical therapy in patients with spinal 

surgery, knee and hip replacement, complications, 

precautions, and interpretation of related radiology in 

patients with fracture, joint dislocation, and 

replacement 
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381346 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2                3(2-2- 5) 

Neurological Physical Therapy II 

        สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การ

ดำเนิน โรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์

โรค การฟื้นตัว การตรวจประเมินวินิจฉัย และการรักษา

ทางการแพทย์ใน ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่ ไขสันหลั ง 

เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและ 

กล้ามเนื้อ โรคของกล้ามเนื้อ ความผิดปกติอื่นๆ ทาง 

ระบบประสาท การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีทาง รังสี

วิทยา กระบวนการใช้ เหตุผลทางคลินิก  การตรวจ 

ประเมินวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการ 

รักษา วิธีการรักษา และฟืน้ฟูทางกายภาพบำบัด หลักการ

รักษาทางอรรถบำบัด กิจกรรมบ้าบัด และการ ฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้พกิารโดยชุมชน 

        Etiology, pathology, sign and symptom, 

progression, complication, prevention, prognosis, 

neurological return, medical assessment, diagnosis, and 

treatment in patient with spinal cord injury, nerve/ 

nerve root/ plexus injury, myoneural junction, disease of 

muscle, other neurological disorder, interpreting 

roentgenogram clinical reasoning process for physical 

therapy assessment and diagnosis, problem analysis, 

treatment planning, and principles of speech therapy, 

occupational therapy, and community-based 

rehabilitation 

381346 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2      3(2-2- 5) 

Neurological Physical Therapy II 

        สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง 

การดำเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การ

พยากรณ์โรค การฟื้นตัวของระบบประสาท การ

ตรวจประเมินวินิจฉัย และการรักษาทางการแพทย์

ในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง เส้นประสาท

ส่วนปลาย โรคปลอกประสาทอักเสบ โรคของ

เซลล์ประสาทสั่งการ โรคของรอยต่อระหว่าง

เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ โรคของกล้ามเนื้อ 

ค ว าม ผิ ด ป ก ติ อื่ น  ๆ  ท า ง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท 

กระบวนการใช้ เหตุผลทางคลินิ ก  การตรวจ

ประเมินวินิจฉัย การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน

ก า ร รั ก ษ า  วิ ธี ก า ร รั ก ษ า แ ล ะ ฟื้ น ฟู ท า ง

กายภาพบำบัด ยาสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท 

รังสีวินิจฉัย อรรถบำบัด กิจกรรมบำบัด และการ

ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้พกิารโดยชุมชน  

        Etiology, pathology, sign and symptom, 

progression, complication, prevention, prognosis, 

recovery of nervous system, medical 

assessment, diagnosis, and treatment in patient 

with spinal cord injury, nerve/nerve root/plexus 

injury, demyelinating disease, motor neuron 

disease, myoneural junction disease, diseases of 

muscle, other neurological disorders, clinical 

reasoning process for physical therapy 

assessment and diagnosis, problem analysis, 

treatment planning, treatment techniques and 

rehabilitation, medicines for neurologic patient, 

diagnostic radiology, speech therapy, 

occupational therapy, and community-based 

rehabilitation 
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381347 กายภาพบำบัดในระบบทางเดิน                   3(2-2-5) 

หายใจและไหลเวียน โลหิต 2  

Cardiopulmonary Physical Therapy II 

        สาเหตุ อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา การ 

ดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์ และ

การรักษาฟืน้ฟูทางกายภาพบ้าบัด เคร่ืองมือและ อุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและหัวใจ การ

รักษาผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยทางอายุรกรรม 

ผู้ป่วยทางศัลยกรรม ผู้ป่วยทางระบบ ประสาท ผู้ป่วยเด็ก 

การทดสอบสมรรถภาพปอด การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

และหั วใจ  การนำเสนอบทความทางวิชาการและ

กรณีศกึษาในผู้ป่วยระบบทางเดิน หายใจและหัวใจ 

        Cause, sign, symptom, pathophysiology, 

progression disease, diagnosis, medical treatment, 

physical therapy treatment, equipment involves 

patients with cardiopulmonary system, treatment for 

patients in intensive care unit, patients in medical, 

patients in surgery, patients in neuro, patients in 

pediatric, pulmonary function test, cardiopulmonary 

rehabilitation, present journal and case in 

cardiopulmonary system 

381347 กายภาพบำบัดในระบบทางเดิน           3(2-2-5) 

หายใจและไหลเวียน โลหิต 2  

Cardiopulmonary Physical Therapy II 

        พยาธิ ส รีรวิท ยา  การด ำเนิ น โรค  การ

วินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์ในผู้ป่วย

โรคหัวใจและไหลเวียนโลหิต การตรวจคลื่นไฟฟ้า

หัวใจ การทดสอบความทนทานของหัวใจและปอด 

การทดสอบสมรรถภาพปอด อุปกรณ์สำหรับ

บำบัดด้วยออกซิเจน เคร่ืองช่วยหายใจและการ

หย่าเคร่ืองช่วยหายใจ การรักษาและฟื้นฟูทาง

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต 

ผู้ป่วยทางอายุรกรรม ผู้ป่วยทางศัลยกรรม ผู้ป่วย

ได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณสมอง ทรวงอกและไข

สันหลัง การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจและ

การฝึกปฎิบัติโดยการจำลองสถานการณ์ทาง

คลินิก 

        Pathophysiology, progression disease, 

diagnosis, medical treatment of cardiovascular 

disorders, electrocardiography, cardiopulmonary 

endurance test, pulmonary function test, oxygen 

therapy devices, ventilator and wean off 

ventilator, treatments and rehabilitation for 

patients in intensive care unit, patients in 

medicine, patients in surgery, patients in 

traumatic brain injury, thoracic trauma and 

spinal cord injury, pulmonary rehabilitation and 

cardiac rehabilitation and case simulation 
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381348 กายภาพบำบัดในเด็ก 2                              2(1-3-4) 

Pediatric Physical Therapy II 

        พัฒนาการของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบ 

หายใจ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค อาการและอาการ 

แสดงของโรคทางระบบหั วใจและหายใจ โรคทาง 

พันธุกรรม และความผิดปกติอื่น ๆ ที่พบบ่อยในเด็ก การ 

ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด ร่วมกับ การ

อ่านบันทึกรายงานทางการแพทย์และการใช้ แบบทดสอบ

เพื่อประเมินพัฒนาการ ตลอดจนวิเคราะห์ และสรุป

ปัญหา วางแผนการรักษา การให้การรักษา เบื้องต้น 

รวม ทั้ งก ารใช้อุ ป กรณ์ เค ร่ืองช่ วยที่ เกี่ ย วข้อ งท าง 

กายภาพบำบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทาง 

คลินิก การส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ภายใต้แนวคิดของการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ 

        Cardiovascular and pulmonary development, 

pathology, sign and symptoms of cardiovascular and 

pulmonary system, genetic disorder and others general 

abnormality, physical examinations, physical diagnostic, 

clinical reasoning, problem analysis, treatment plan and 

clinical decision of primary intervention in physical 

therapy, application clinical reason of physical therapy 

assistive devices for pediatric, promote of physical and 

mental developments with multidisciplinary concept 

381348 กายภาพบำบัดในเด็ก 2                     2(1-3-4) 

Pediatric Physical Therapy II 

        พัฒนาการของระบบหัวใจ หลอดเลือด และ

ระบบหายใจ สาเหตุ พยาธิสภาพของโรค อาการและ

อาการแสดงของโรคทางระบบหัวใจและหายใจ ระบบ

โครงร่างและกล้ามเนื้อ โรคทางพันธุกรรม และความ

ผิดปกติอื่น ๆ ที่พบบ่อยในเด็ก การตรวจประเมินและ

วินิจฉัยทางกายภาพบำบัด ร่วมกับการอ่านบันทึก

รายงานทางการแพทย์และการใช้แบบทดสอบเพื่อ

ประเมินพัฒนาการเด็ก ตลอดจนวิเคราะห์และสรุป

ปัญหา วางแผนการรักษา การให้การรักษาเบื้องต้น 

รวมทั้ งการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองช่วยที่ เกี่ยวข้องทาง

กายภาพบำบดั โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทาง

คลินิก การรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน การส่งเสริม

พัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจภายใต้แนวคิดของ

การทำงานเป็ นที มสหวิ ชาชีพ นวัตกรรมทาง

กายภาพบำบัดในเด็ก 

        Cardiovascular and pulmonary development, 

pathology, sign and symptoms of cardiovascular and 

pulmonary system, musculoskeletal system, genetic 

disorder and others general abnormality, physical 

examinations, physical diagnostic, reading of medical 

record, child developmental assessment tool, clinical 

reasoning, problem analysis, treatment plan and clinical 

decision of primary intervention in physical therapy, 

application clinical reason of physical therapy, assistive 

devices for pediatric, current treatment options, 

promote of physical and mental developments with 

multidisciplinary concept, innovation in pediatric 

physical therapy 
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381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1                1(0-4- 2) 

Practice in Physical Therapy I 

        การฝึกปฏิบั ติท างกายภาพบ ำบัดขั้นพื้ นฐาน 

สังเกตการณ์งานกายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติศิลปะการเข้า

หาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ และการสืบค้น 

ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย 

        Clinical practice in basic physical therapy, 

observation of physical therapy management, practice 

the art of approach for the patient appropriately, 

interview and investigated the medical information of 

patients 

381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1      1(0-4- 0) 

Practice in Physical Therapy I 

        การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัดขั้นพืน้ฐาน การ

สืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย การฝึกปฏิบัติ 

ศิลปะการเข้าหาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การซักประวัติ 

ตรวจร่างกาย วางแผนการรักษา ให้การรักษา และ

ประเมินผลหลังการรักษาเบื้องต้น  

        Clinical practice in basic physical therapy, medical 

record access, practice, appropriate art of patient 

approach, subjective examination, objective 

examination, treatment plans, treatment methods, and 

evaluation after basic treatments 

ปรับหน่วยกิต

และคำอธบิาย

รายวิชา 

381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2           2(0-6-3)     

Practice in Physical Therapy II 

(ฝึกงานไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง) 

        การฝึกปฏิบั ติท างกายภาพบ ำบัดขั้นพื้ นฐาน 

สังเกตการณ์งานกายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติเทคนิคการ เข้า

หาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ การสืบค้น ข้อมูล

ทางการแพทย์ของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การวางแผน

การรักษาเบื้องต้น และการเขียนรายงาน 

        Clinical practice in basic physical therapy, 

observation of physical therapy management, Practice 

the art of approach for the patient appropriately, 

interview and investigated the medical information of 

patients, physical examination, treatment planning, and 

report writing 

381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 4(0-32-0)   

Practice in Physical Therapy II 

(ฝึกงานไม่น้อยกว่า 352 ชั่วโมง) 

        การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน 

สังเกตการณ์งานกายภาพบำบัด ฝึกปฏิบัติ เทคนิค

การเข้าหาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การสัมภาษณ์ 

การสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย การ

ตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา การสรุปปัญหา 

การวางแผนการรักษาโดยใช้กระบวนการคิดและ

ตัดสินใจทางคลินิก และการเขียนรายงาน  

       Clinical practice in basic physical therapy, 

observation of physical therapy, practice, 

technique of appropriate patient approach, 

interview, medical record access, physical 

examination, problem analysis, problem 

summary, treatment planning using clinical 

thinking and decision-making processes, and 

report writing 
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381352 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 3           3(0-35- 18) 

Practice in Physical Therapy III 

(ฝึกงานไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง) 

        ก า รฝึก ป ฏิ บั ติงา นใน โรง พยา บ าล โด ยเ น้น 

กระบวนการทางกายภาพบำบัด อันประกอบด้วย การซัก

ประวัติ รวบรวมข้อมูล ตรวจร่างกาย การประเมินผล การ

ตรวจ การวินจิฉัย การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษา 

ให้การรักษาฟื้นฟู ประเมินผลการรักษา และปรับเปลี่ยน

โปรแกรมการรักษาให้ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก และการเขียน

รายงานผูป้่วย 

        Clinical practice in hospital or related settings 

emphasizing physical therapy basic procedures: history 

taking, patient’ s data collection, physical examination, 

assessment, diagnosis, problem analysis, treatment 

planning, intervention and rehabilitation, re-assessment 

and revision of treatment program using clinical 

reasoning and decision making process, report writing, 

including health promotion and prevention in population 

for quality of life improvement with service mind 

381452 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 3      1(0-4- 0) 

Practice in Physical Therapy III 

        การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยเน้น

การตรวจร่างกาย การประเมินผลการตรวจ การ

วินจิฉัย การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษา ให้

ก ารรัก ษ าฟื้ นฟู  ป ระเมิ น ผล การรัก ษ าแล ะ

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมการรักษาให้ผู้ป่วยอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยกระบวนการคิดและตัดสินใจทาง

คลินิก รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน

ภาวะผิดปกติของประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดีด้วยจิตบริการ 

       Clinical practice in hospital emphasizing 

physical examination, assessment, diagnosis, 

problem analysis, treatment planning, 

rehabilitation, effective treatment outcome 

evaluation and treatment program adaptation for 

patients through clinical thinking and decision 

making.  including health promotion and 

prevention of abnormal conditions for a good 

quality of life through service mind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัส  

หน่วยกิตและ

คำอธิบาย

รายวิชา 
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381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4         5(0-35-18)   

Practice in Physical Therapy IV 

(ฝึกงานไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง) 

        ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยเน้นการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การวิเคราะห์ 

ปัญหา การวางแผนและให้การรักษา การฟื้นฟู การ

ติดตามผลการรักษาและการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการ 

รักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย

กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก รวมถึงการ 

ส่ งเส ริมสุ ขภาพและการป้องกันภาวะผิดปกติของ 

ประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยจิตบริการ และ 

ศึกษาการบรหิารงานทางกายภาพบ้าบัด 

        Clinical practice in hospital or related settings 

emphasizing assessment, diagnosis, problem analysis, 

treatment planning and implementation, rehabilitation, 

health promotion, preventing abnormality, follow-up 

and revision of treatment program using clinical 

reasoning and decision making process, and study of 

physical therapy administration 

381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4  6(0-36-0)  

Practice in Physical Therapy IV 

(ฝึกงานไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง) 

        การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการตรวจประเมิน การวินิจฉัย 

การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและให้การรักษา 

การฟืน้ฟู การส่งเสรมิสุขภาพ กระบวนการคิดและ

ตัดสินใจทางคลินิก รวมทั้งกายภาพบำบัดในคลินิก

พิ เศ ษ  แล ะก ารศึ ก ษ าก ารบ ริ ห ารงาน ท าง

กายภาพบำบัด การค้นคว้าและนำเสนอบทความ

ทางวิชาการด้านวิชาชีพ 

        Clinical practice in hospital or related 

settings emphasizing assessment focusing on 

assessment, diagnosis, problem analysis, 

treatment planning, rehabilitation, health 

promotion, clinical thinking, and decision-making 

processes including physical therapy in a special 

clinic, study of physical therapy administration, 

researching and professional academic article 

presentation  

ปรับหน่วยกิต

และ 

คำอธิบาย

รายวิชา 

381360 ระเบียบวิธีวิจัย                                        2(2-0- 4) 

Research Methodology 

        ความหมาย หลักการ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการ 

วิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใชส้ถิตใิน การ

วิจัย จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัยและ

การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย 

        Principles and concepts in research, logic and 

scientific thinking, application of statistic in research, 

ethical issues in medical and health science research, 

data analysis, proposal writing and proposal 

presentation 

381360 ระเบียบวิธีวิจัย                               2(2-0- 4) 

Research Methodology 

        ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจัย 

และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยตามกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถิติในการวิจัย จริยธรรม

ในการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัยและการ

นำเสนอโครงร่างงานวิจัย 

        Principles and concepts in research, types 

of research, logic and scientific thinking, 

application of statistic in research, ethical issues 

in medical and health science research, data 

analysis, proposal writing and proposal 

presentation 

 

 

 

 

 

 

ปรับ 

คำอธิบาย

รายวิชา 
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381461 สัมมนาทางกายภาพบำบัด                     1(0-3-2) 

Seminar in Physical Therapy 

        การศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา การอ่านและ 

วิ พ าก ษ์ บ ท ค วาม ท างวิ ช าก ารห รือ งาน วิ จั ยท าง 

กายภาพบำบัดใหม่ๆ ในเชิงวิเคราะห์ ทักษะในการนำเสนอ

ในที่ประชุมเชิงวิชาการ การมีส่วนร่วมในการฟังและการ

เสนอแนวคิดเชิงอภิปราย นำไปสู่เหตุผลในการเลือกการ

รักษาทางกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพ 

        Case study learning and analysis, critical reading 

and review in academic articles or recent physical 

therapy research, presentation skill in academic 

conference, participation in listening and suggestion in 

debated concepts, leading to the effectively modern 

evidence based practice utilizing for supporting 

treatment 

   คงเดมิ 

381462 ภาคนิพนธ์                                               1(0-3-2) 

Term Paper 

       การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล รายงานผล 

การอภิปรายและสรุปผล นำเสนอผลงานวิจัย และการ

นำเสนองานวิจัย 

        Data collection, data analysis, result report, 

discussion and conclusion, and presentation of research 

finding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381462 ภาคนิพนธ์                                      1(0-3-2) 

Term Paper 

        การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การ

รายงานผล การอภิปรายและสรุปผล และการนำเสนอ

ผลงานวิจัย 

        Data collection, data analysis, result reporting, 

discussion and conclusion, and research presentation 

ปรับ 

คำอธิบาย

รายวิชา 
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381370 กายภาพบำบัดในชุมชน 1                             2(1-3-4) 

Physical Therapy in Community I 

        หลักทฤษฎีเกี่ยวกับกายภาพบำบัดชุมชน ระบาด 

วิทยาเบื้องต้น การตรวจประเมินและการคัดกรองผู้พิการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดชุมชน ระบบบรกิาร

สุขภาพชุมชนและการควบคุมมาตรฐานการ ให้บริการ 

การวินิจฉัยชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม อารยสถาปัตย์ 

นวัตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพและการ ดูแลผูป้่วยในชุมชน 

เค ร่ืองมือศึกษาชุมชน การเขียน การนำเสนอ การ

ดำเนินการ และการประเมินโครงการ บริการวิชาการใน

ชุมชน การประยุกต์ใช้ทักษะผสมผสาน ในการปฏิบัติงาน

กายภาพบำาบัดชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

        Fundamental theory of community physical 

therapy, basic epidemiological, evaluation and 

screening of disabled people, law of physical therapy, 

community health service and standards service control, 

community diagnosis by community participation, 

universal design, innovation of health promotion and 

patients care in community, community study tools, 

writing, presentation, execution and evaluation of the 

community service project, application blended skills in 

community physical therapy practice with humanized 

health care 

381370 กายภาพบำบัดในชุมชน 1                   2(1-3-4) 

Physical Therapy in Community I 

        บทบาทและลักษณะงานกายภาพบำบัด

ชุมชน เคร่ืองมือศึกษาชุมชน เทคนิคการเข้าสู่

ชุมชน การสำรวจชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การ

ตรวจประเมินและการคัดกรองผู้พิการ การสอนให้

ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ การเขียนและการ

บริหารโครงการ หลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อ

สร้างนวัตกรรม อารยสถาปัตย์ การผลิตสื่อเพื่อ

สรา้งเสรมิสุขภาพประชาชน  

        Roles and characteristics of community 

physical therapy, instruments for studying 

community, community approach techniques, 

community survey, community analysis, 

evaluation and screening of disabled people, 

community self-reliance teaching in health, 

writing and project management, design thinking 

to create innovation, universal design, production 

of media to promote people's health 

 

ปรับ 

คำอธิบาย

รายวิชา 

381471 กายภาพบำบัดในชุมชน 2                        1( 0- 3- 2) 

Physical Therapy in Community II 

        ปฏิบัติการสำรวจปัญหาชุมชน การใช้เคร่ืองมือ 

สำรวจชุมชน เวทีประชาคม นำเสนอปัญหา การเขียน 

โครงการ การดำเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ 

การเย่ียมบ้าน การดูแลสุขภาพที่บ้าน และการสร้าง 

นวัตกรรมการส่งเสรมิสุขภาพการดูแลผูป้่วยในชุมชน    

        Practice in community problems exploration, 

using a community study tools, Civil Society Forum, 

problems presentation, project writing, implementation 

project, project appraisal, home visit, home health care, 

and innovation of health promotion and patients care in 

community 

 

 

381471 กายภาพบำบัดในชุมชน 2                1( 0- 3- 2) 

Physical Therapy in Community II 

        ปฏิบั ติการสำรวจปัญ หาชุมชน การใช้

เคร่ืองมือสำรวจชุมชน เวทีประชาคม นำเสนอ

ปัญหา การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ 

การประเมินผลโครงการ การเย่ียมบ้าน การดูแล

สุขภาพที่บ้าน และการสร้างนวัตกรรมการส่งเสริม

สุขภาพและดูแลผูป้่วยในชุมชน  

        Practice in community problems 

exploration, using a community study tools, civil 

society forum, problems presentation, project 

writing, implementation project, project 

appraisal, home visit, home health care, and 

innovation of health promotion and patients care 

in community 

 

ปรับ 

คำอธิบาย

รายวิชา 
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381480 กายภาพบำบัดในการกีฬา                            2(1-2-3) 

Physical Therapy in Sports 

        บทบาทของนักกายภาพบำบัดทางการกีฬา ความรู้ 

พื้นฐานเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา การบาดเจ็บ 

จากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลข้างสนาม การตรวจ 

ประเมินร่างกายทางกายภาพบำบัดในนักกีฬาและการ 

ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การรักษาและการ 

ฟื้นฟูสภาพร่างกายนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ เคร่ืองดื่ม 

โภชนาการสำหรับนักกีฬา ยาและสารต้องห้ามในการ 

กีฬา และกีฬาสำหรับคนพิการ 

        Roles of the physical therapist in sports field, 

basic knowledge of sports biomechanics, mechanisms 

of injuries and injury prevention, physical therapy 

assessment in athletes, treatment techniques in 

athletes on field and in sports clinic, nutrition, drug and 

doping, rehabilitation in athletes including sports for the 

disabled 

381481 กายภาพบำบัดในการกีฬา                  2(1-2-3) 

Physical Therapy in Sports 

        บทบาทของนักกายภาพบำบัดในการกีฬา ความรู้

พืน้ฐานเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ในการกีฬา การบาดเจ็บ

จากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลในนักกีฬาที่

บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลข้างสนามแข่งขัน และการ

ทดสอบสมรรถภาพและการฝึกสมรรถภาพในนักกีฬา 

การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการ

รักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ 

หลักการและวิธีพั นผ้าเทปกาว เคร่ืองดื่ มและ

โภชนาการสำหรับนักกีฬา ยาและสารต้องห้ามในการ

กีฬา จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น และกีฬาสำหรับคน

พิการ 

        Roles of sports physical therapists, basic 

knowledge of sports biomechanics, sports injuries, on-

field management principles, physical fitness testing 

and training, injury prevention, treatments, and 

rehabilitation in athletes, principles and methods of 

taping, sports drinks and nutrition, drug and doping, 

introduction to sports psychology, and disabled sports 

ปรับรหัส 

และ 

คำอธิบาย

รายวิชา 

381481 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ                      2(2-0-4) 

Physical Therapy in Special Conditions 

        การดูแลทางกายภาพบำบัดในผู้ที่เป็นโรคอว้น กลุ่ม 

อาการอ้วนลงพุง ผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่มีปัญหา

ระบบการทรงตัว ผู้ที่มีปัญหาการบาดเจ็บซ้ำซาก จากการ

ทำงาน ผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่สูบ

บุหร่ี ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพศศึกษาและการ

ดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้าย สาเหตุ 

พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง และภาวะแทรกซ้อน

ต่างๆ ที่ตามมา 

        Physical therapy management in obesity 

disorder, metabolic syndrome, hepatitis disorder, kidney 

disorder, hypertension, immunology disorder, vestibular 

system, repetitive strain injury, burn, psychiatry 

disorder, cigarette, cancer, breast cancer, sex 

education and palliative care etiology, pathology, sign 

and symptoms, and following complication 

381482 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ              2(2-0-4) 

Physical Therapy in Special Conditions 

        พยาธิสภาพสรีรวิทยา สาเหตุ อาการและอาการ

แสดง การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์ 

การสร้างเสริมสุขภาพทางกายภาพบำบัดในภาวะหรือ

โรคต่าง ๆ โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ ภาวะ

อว้นลงพุง ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไตวายเรื้อรัง 

ภาวะทางจิตเวช ภาวะก่อนและหลังผ่าตัดเต้านม 

มะเร็ง ภาวะไฟไหม้น้ำร้อนลวก ภาวะภูมิคุ้มกัน

บกพร่องและภาวะอื่นๆ การดูแลแบบประคับประคอง 

โภชนาการ และการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

        Pathophysiology, etiology, signs and symptoms, 

physical examination and medical treatment, 

evidence-based physical therapy for various conditions 

or diseases, including metabolic syndrome, high blood 

pressure, hepatic disease, chronic kidney failure, 

psychiatry, pre and post mastectomy, cancer, burns, 

immune deficiency and other selected conditions, 

palliative care, nutrition and tobacco control 

ปรับรหัส 

และ 

คำอธิบาย

รายวิชา 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                 74 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                      75 หน่วยกิต 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                             71 หน่วยกิต 2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                  72 หน่วยกิต 

 

381482 การบริหารและจรรยาบรรณวิชาชีพ          2(2-0-4) 

Administration and Professional Ethics 

        นโยบายทางด้านสาธารณสุข หลักการและทฤษฎี 

ของการบริหารงานเบื้องต้น  การจัดตั้ งและบริหาร 

หน่วยงานกายภาพบำบัดในองค์กรต่างๆ ของระบบ 

สาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การบรหิาร 

จัดการคลินิกกายภาพบ้าบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

การพัฒ นาคุณภาพงาน รวมถึงการจัดการความรู้ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการท้างาน 

การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการประสานงาน 

ระหว่างบุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง พระราชบัญ ญั ติการ 

ประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติวิชาชีพและกฎหมาย 

ที่ เกี่ยวข้อง มาตรฐานการบริการกายภาพบำบัด คำ 

ประกาศสิทธิของผู้ป่วย ระบบสุขภาพ และนโยบายการ 

ประกันสุขภาพของประเทศ 

        Health policy, principle and basic theories of 

setting up and administration of physical therapy unit in 

government, private section, ownership clinic leader 

quality improvement including knowledge management 

professional ethics, roles, scope of practice, 

interpersonal relationship and communication, 

cooperation, physical therapy license and related legal 

issues, the standard of physical therapy performance, 

declaration of patient’s rights, Thailand national health 

system and health insurance policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                 74 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                      75 หน่วยกิต 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                             71 หน่วยกิต 2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                  72 หน่วยกิต 

 

381483 กายภาพบำบัดในสุขภาพสตรี                      2(2-0- 4)  

และผูสู้งอายุ       

Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics 

        สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ  การเปลี่ ยนแปลง

ระหว่างการตั้งครรภ์ รูปแบบการคลอด การจัดการและ

ดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะคลอดและหลังคลอด โรค

ทางนรีเวชเกี่ยวข้องกับการรักษาทางกายภาพบำบัด 

ทฤษฎีความชรา การปัญหาสุขภาพและการทดสอบ 

สมรรถภาพในผู้สูงอายุ การให้คำแนะนำและการดูแลทาง

กายภาพบำบัดเพื่อส่งเสรมิสุขภาพที่ดีในสตรีวัยต่างๆ และ

ผู้สูงอายุ 

        Woman health across life span, change during 

pregnancy, labor patterns, management and care 

during pregnancy, labor and post portum, gynecological 

disease that related to physical therapy treatment, the 

theory of aging, health problem and physical 

performance testing in the elderly, instruction and 

physical therapy management for promoting good 

health in woman in all ages and geriatrics 

381480 กายภาพบำบัดในสุขภาพสตรี             2(1-2- 3) 

และผูสู้งอายุ  

Physical Therapy in Woman Health and 

Geriatrics 

        สุขภาพสตรีตลอดช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลง

ระหว่างการตั้งครรภ์ รูปแบบการคลอด การจัดการ

และดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะคลอดและหลัง

คลอด โรคทางนรีเวชเกี่ยวข้องกับการรักษาทาง

กายภาพบำบัด ทฤษฎีความชรา ปัญหาสุขภาพและ

การทดสอบสมรรถภาพในผู้สูงอายุ การให้คำแนะนำ

และการดูแลทางกายภาพบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่

ดีในสตรีวัยต่างๆ และผู้สูงอายุ 

        Woman health across life span, change during 

pregnancy, labor patterns, manangement and care 

during pregnancy, labor and post portum, 

gynecological disease that related to physical therapy 

treatment, the theory of aging, health problem and 

physical performance testing in the elderly, instruction 

and physical therapy management for promoting good 

health in woman in all ages and geriatrics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัส 

และ 

หน่วยกิต 
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2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                 74 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                      75 หน่วยกิต 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                             71 หน่วยกิต 2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                  72 หน่วยกิต 

 

  381483 หลักการบรหิารงานเบือ้งต้น                1(1-0-4) 

ทางกายภาพบำบัด                               

Principle Administration in Physical Therapy 

        ระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณสุขและการ

ประกันสุขภาพ หลักการและทฤษฎีของการบริหารงาน

เบื้ อ งต้ น  ก ารจั ด ตั้ งแล ะบ ริ ห ารห น่ วยงาน

กายภาพบำบัดในองค์กรต่างๆ ของระบบสาธารณสุข

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน คุณลักษณะของนัก

กายภาพบำบัดชุมชน การบริหารจัดการคลินิก

กายภาพบำบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนา

คุณภาพงาน รวมถึงการจัดการความรู้ ความเป็น

นวัตกร การเขียนจดหมายสมัครงาน การพัฒนา

บุคลิกภาพ  

        Health systems, policy and insuranceof health, 

principles and basic theories of setting up and 

administration of physical therapy unit in government, 

private section, ownership clinic leader, quality 

improvement including knowledge management, 

specificity of community’ s physical therapy 

characteristics, innovation and innovator, resume and 

cover letter, personality development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เปิดรายวิชาใหม่ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                 74 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                      75 หน่วยกิต 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                             71 หน่วยกิต 2.2.1 วชิาเอกบังคับ                                  72 หน่วยกิต 

 

  381484 กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณ       1(1-0-4) 

ทางกายภาพบำบัด                           

Professional Law and Ethics in Physical Therapy 

        ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น องค์ประกอบ 

ลำดับศักดิ์ ลายลักษณ์อักษรการบังคับใช้และการ

ยกเลิก กฎหมายอาญาและแพ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

กายภาพบำบั ด  ข้ อบั งคั บและประกาศสภา

กายภาพบำบัด ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ

วิชาชีพกายภาพบำบัด ขอบเขตและหน้าที่ของผู้ช่วยนัก

กายภาพบำบัด ประกาศเคร่ืองมือกายภาพบำบัด 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิ ลปะ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ชาชี พ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทวิชาชีพ ขอบเขตการ

ทำงาน มาตรฐานการบริการกายภาพบำบัด และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

        Basic knowledge of law, elements, hierarchy, 

enforcement writing and cancellation, criminal and civil 

Law which relate to physical therapy profession, rules 

and announcement, restrictions and conditions in 

professional practice, scope and job description of a 

physical therapist assistant, announcement of physical 

therapy equipment, infirmary enactment and others, 

professional ethics, roles, scope of practice, the 

standard of physical therapy performance and related 

law issues 

เปิดรายวิชาใหม่ 

  381213 ทักษะพื้นฐานสำหรับ                         1(0-2-3) 

กายภาพบำบัดชุมชน 

Basic Skills for Community Physical Therapy  

        การรู้จักบุคลิกภาพและศักยภาพตนเอง 

ภาวะผู้นำ อำนาจและการใช้อำนาจ การทำงาน

เป็นทีมและสร้างความร่วมมือกับผู้อื่น  การฟัง

อย่างลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างสันติ  การถอด

บทเรียน และการคิดสรา้งสรรค์ 

        Knowing self and potential, leadership, 

power and power play, teamwork and 

collaboration, deep listening, nonviolent 

communication, lesson learned, and creative 

thinking 

เปิดรายวิชาใหม่ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเอกเลือก) 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       104 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           103 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                 74 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                      75 หน่วยกิต 

2.2.2 วชิาเอกเลือก                                               3 หน่วยกิต 2.2.2 วชิาเอกเลือก                                    3 หน่วยกิต 

 

381484 กายภาพบำบัดกับความงาม                       3(2-2-5) 

Aesthetic Physical Therapy 

        กายภาพบำบัดเพื่อความงาม การดูแลความงาม

แบบองค์รวม การใช้เคร่ืองมือเพื่อสุขภาพผิวขั้นพื้นฐาน 

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี การพัฒนา 

บุคลิกภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ แนวคิดการดูแล 

สุขภาพและความงามแบบไทย 

        Aesthetic physical therapy, holistic beauty, basic 

equipment for healthy skin, exercise for health and 

shape- up, personality development, skin care 

products, Thai traditional concept for health and beauty 

381485 กายภาพบำบัดกับความงาม               3(2-2-5) 

Aesthetic Physical Therapy 

        กายภาพบำบัดเพื่อความงาม การดูแลความงาม

แบบองค์รวม การใช้เคร่ืองมือเพื่อสุขภาพผิวขั้น

พื้นฐาน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 

แนวคิดการดูแลสุขภาพและความงามแบบไทย 

        Aesthetic physical therapy, holistic beauty, basic 

equipment for healthy skin, exercise for health and 

shape-up, personality development, skin care 

products, Thai traditional concepts for health and 

beauty 

ปรับรหัสวิชา 

381485 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน               3( 2- 2- 5) 

Physical Therapy in Diabetes Mellitus 

      สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัย สรีรวิทยา 

การรักษาทางการแพทย์ การรักษาทางเลือก โภชนาการ 

กายวิภาคศาสตร์ และชีวกลศาสตร์ของเท้า พยาธิ  

สรีรวิทยาของปัญหาเท้า การตรวจประเมินเท้า เล็บ หนัง 

แข็ง แผล อุปกรณ์ทำแผล รองเท้า กายอุปกรณ์ การให้ 

ความรู้และการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน 

      Cause, sign, symptom, diagnosis, physiology, 

medical treatment, alternative medicine, neutrition, 

anatomy and biomechanic of foot, pathophysiology 

problem of foot, evaluation of foot, nail, callous, wond, 

wound dressing materails, footwear, orthosis, education 

and exercise in diabetes millitus patients 

381486 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน 3( 2- 2- 5) 

Physical Therapy in Diabetes Mellitus 

        สาเหตุ  อาการ อาการแสดง การวินั จฉั ย 

สรีรวิทยา การรักษาทางการแพทย์ การรักษา

ทางเลือก โภชนาการ กายวิภาคศาสตร์ และชีวกล

ศาสตร์ของเท้า พยาธิสรีรวิทยาของปัญหาเท้า การ

ตรวจประเมินเท้า เล็บ หนังแข็ง แผล อุปกรณ์ทำแผล 

รองเท้า กายอุปกรณ์ การให้ความรู้และการออกกำลัง

กายในผู้ป่วยเบาหวาน 

        Cause, sign, symptom, diagnosis, physiology, 

medical treatment, alternative medicine, nutrition, 

anatomy and biomechanic of foot, pathophysiology 

problem of foot, evaluation of foot, nail, callous, wound, 

wound dressing materials, footwear, orthosis, 

education and exercise in diabetes mellitus patients 

ปรับรหัส 

และ 

คำอธิบาย

รายวิชา 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                           6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 6 หน่วยกิต สาระที่ปรับปรุง 

วชิาเลือกเสรี                                                       6 หน่วยกิต วชิาเลือกเสรี                                            6 หน่วยกิต  

 

  381487 การเตรยีมพรอ้มสู่สูงวัย                3( 2- 2- 5)    

The preparation for aging 

        สรีรวิทยา ปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ 

การเงิน ที่อยู่อาศัย การมีส่วนร่วมทางสังคมและ

งานอดิ เรกของผู้สู งอายุ  โภชนาการสำห รับ

ผู้สูงอายุ ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรและ

อาหารเสริมสำหรับผูสู้งอายุ การตรวจและแปลผล

ทางห้องปฏิบัติการในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ

โรคติดต่อ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ

ออกกำลังกาย ท่าทางในการทำงาน การดูแล

สุขภาพจิต การวางแผนการเงิน กฎหมายและสิทธิ

ป ระ โยชน์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู งอ า ยุ  ก ารจั ด

สภาพแวดล้อม การสร้างอาชีพและงานอดิเรก

ก่อนเข้าสู่สูงวัย 

        Physiology, problems of body, mental, 

economic, home, society activities and hobby of 

aging, nutrition for aging, modern drugs, herbal 

medicine and supplementary food for aging, 

laboratory investigation and interpretation in 

non-communicable diseases and contagious 

disease, physical fitness test, exercise, posture 

at work, mental health care, economics 

preparation, law and privilege that involve 

aging, environment manage, career building and 

hobby before aging 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบำบัด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5)    

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5)    

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5)    

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)    

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6) 

   001101   ภาษาไทยในชวีิตประจำวัน 2(2-0-4) 

   001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน 3(2-2-5) 

   002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

   003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

   363221 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 3(2-3-6) 

   381110 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด 1(1-0-2) 

 รวม 18  

หน่วยกิต 

 รวม 16  

หน่วยกิต 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)    

247111 ชีวสถิต ิ 3(2-2-5) 247102 ชีวสถิต ิ 3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต 3(2-2-5)    

363221 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน 3(3-2-6)    

381110 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด 1(1-0-2)    

381210 การประเมินความแขง็แรง 

กล้ามเนือ้และช่วงการเคลื่อนไหว 

ของข้อต่อ 

3(2-3-6)    

   001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

   001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

   002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

   003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ                                          

3(2-2-5) 

   367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

   363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ 4(3-3-8) 

 รวม 16  

หน่วยกิต 

 รวม 19  

หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา (ต่อ) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 

367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน 3(2-2-5)    

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)    

002202 การดำเนินชีวิตในสังคมพห ุ

วัฒนธรรม 

3(2-2-5)    

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)    

363201 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ 4(3-3-8)    

381212 สมรรถภาพทางกายและการนวด 

เพื่อการบำบัด 

2(1-3-4) 381212 สมรรถภาพทางกายและการนวด

เพื่อการบำบัด 

2(1-3-4) 

382271 เวชศาสตร์ชันสูตรพืน้ฐาน 1(1-0-2)    

   001205   ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารเชงิ

วิชาการและวชิาชีพ    

3(2-2-5) 

   003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สรา้งสังคม               2(0-4-3) 

   243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

    330201 หลักพยาธิวทิยา 2(2-0-4) 

   365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

   381211 การประเมินความแขง็แรงกล้ามเนือ้

และช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ 

2(1-3-4) 

 รวม 19  

หน่วยกิต 

 รวม 17  

หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 363209 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 

381211 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของ 

มนุษย ์

2(1-2-3) 381214 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของ

มนุษย ์

2(1-2-3) 

381220 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1 2(1-3-4) 381220 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1 2(1-3-4) 

381230 การบำบัดด้วยความร้อนและความ 

เย็น 

2(1-3-4) 381230 การบำบัดด้วยความร้อนและความ

เย็น 

2(1-3-4) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน 

สังคม 

3(2-2-5)    

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)    

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)    

381313 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย 2(1-3-4) 381215 อุปกรณ์ช่วยและการเคลื่อนย้าย 2(1-3-4) 

   003204   การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อมและ

ชุมชน 

1(0-2-1) 

   381213 ทักษะพื้นฐานสำหรับกายภาพบำบดั

ชุมชน 

1(0-2-3) 

 รวม 21 

 หน่วยกิต 

 รวม 14  

หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา (ต่อ) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

381321 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 

2 

2(1-3-4) 381321 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2 2(1-3-4) 

381331 การรักษาด้วยไฟฟา้ 2(1-3-4)    

381340 การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดงึ 2(1-3-4) 381340 การบำบัดด้วยการจัด ดัด ดงึ 2(1-3-4) 

381341 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่าง 

และกล้ามเนือ้ 1 

3(2-2-5) 381341 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่าง

และกล้ามเนือ้ 1 

3(2-2-5) 

381342 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5) 381342 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 1 3(2-2-5) 

381343 กายภาพบำบัดในระบบทางเดิน 

หายใจและไหลเวียนโลหิต 1 

3(2-2-5) 381343 กายภาพบำบัดในระบบทางเดิน

หายใจและไหลเวียนโลหิต 1 

3(2-2-5) 

381344 กายภาพบำบัดในเดก็ 1 3(2-2-5) 381344 กายภาพบำบัดในเดก็ 1 3(2-2-5) 

381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1 1(0-4-2)    

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x)    

   381331 การรักษาและวินิจฉัยด้วยไฟฟา้ 2(1-2-3) 

   003305   กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่าร

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

3(2-2-5) 

 รวม 22  

หน่วยกิต 

 รวม 21  

หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

381301 สรรีวิทยาการออกกำลังกาย 

สำหรับกายภาพบ้าบดั 

2(2-0-4)    

381345 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่าง 

และกล้ามเนือ้ 2 

3(2-2-5) 381345 กายภาพบำบัดในระบบโครงร่าง

และกล้ามเนือ้ 2 

3(2-2-5) 

381346 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5) 381346 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2 3(2-2-5) 

381347 กายภาพบำบัดในระบบทางเดิน 

หายใจและไหลเวียนโลหิต 2 

3(2-2-5) 381347 กายภาพบำบัดในระบบทางเดิน

หายใจและไหลเวียนโลหิต 2 

3(2-2-5) 

381348 กายภาพบำบัดในเดก็ 2 2(1-3-4) 381348 กายภาพบำบัดในเดก็ 2 2(1-3-4) 

381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 2(0-6-3)    

381370 กายภาพบำบัดในชุมชน 1 2(1-3-4) 381370 กายภาพบำบัดในชุมชน 1 2(1-3-4) 

381360 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 381360 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 

   381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1 1(0-4-0) 

   381380 กายภาพบำบัดในสุขภาพสตรแีละ

ผู้สูงอายุ 

2(1-2-3) 

   XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 

 รวม 19  

หน่วยกิต 

 รวม 21  

หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา (ต่อ) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคฤดูร้อน 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคฤดูร้อน 

381352 การปฏิบัติทาง 

กายภาพบำบัด 3 

3(0-35-18) 

ฝึกงานไม ่

น้อยกว่า 

350 ชั่วโมง 

381351 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 2 4(0-32-0) 

ฝึกงานไม ่

น้อยกว่า 

352 ชั่วโมง 

 รวม 3  

หน่วยกิต 

 รวม 4  

หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา (ต่อ) 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

381461 สัมมนาทางกายภาพบำบัด 1(0-3-2) 381461 สัมมนาทางกายภาพบำบัด 1(0-3-2) 

381462 ภาคนิพนธ ์ 1(0-3-2) 381462 ภาคนิพนธ์  1(0-3-2) 

381471 กายภาพบำบัดในชุมชน 2 1(0-3-2) 381471 กายภาพบำบัดในชุมชน 2 1(0-3-2) 

381480 กายภาพบำบัดในการกีฬา 2(1-2-3) 381481 กายภาพบำบัดในการกีฬา 2(1-2-3) 

381481 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4) 381482 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ 2(2-0-4) 

381482 การบรหิารและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2(2-0-4)    

381483 กายภาพบำบัดในสุขภาพสตรแีละ 

ผู้สูงอายุ 

2(2-0-4)    

3814xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 3814xx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x)    

   381416 สรรีวิทยาการออกกำลังกาย

สำหรับกายภาพบำบดั 

2(2-0-4) 

   003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 

3(0-6-3) 

   381452 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 3 1(0-4-0) 

   381483 หลักการบรหิารงานเบือ้งต้น 

ทางกายภาพบำบัด 

1(1-0-4) 

   381484 กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

ทางกายภาพบำบัด 

1(1-0-4) 

   XXXXXX วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 17  

หน่วยกิต 

 รวม 21  

หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

381453 การฝึกปฏิบัติทาง 

กายภาพบำบัด 4 

5(0-35-18) 

ฝึกงานไม ่

น้อยกว่า 

560 

ชั่วโมง 

381453 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 4 6(0-36-0) 

ฝึกงานไม ่

น้อยกว่า 

540 

ชั่วโมง 

 รวม 5  

หน่วยกิต 

 รวม 6  

หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ฉ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑติ                                      

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร์ 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑติ                                      

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสหเวชศาสตร์  
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ภาคผนวก ช 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 
 

ดร.กภ.พนิดา  หาญพิทักษ์พงศ์ 

Panida  Hanphitakphong, PT, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล  นางสาวพนิดา  หาญพิทักษ์พงศ์  

รหัสประจำตัวประชาชน  36501005XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบั ด  คณ ะสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบั ด  คณ ะสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-697 ต่อ 3326   

085-0390119  

Email  panida.ha@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา     

         พ.ศ. 2564 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

         พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การ

เคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

         พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย          

Panida Hanphitakphong, Somruthai Poomsalood. The immediate effects of foot self-massage in 

combination with exercise using tennis balls on balance performance in community-

dwelling older adults (2017). J Assoc Med Sci, Jan; 50 (1): 100-13. 

มณฑินี วัฒนสุวกุล และ พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์. ผลของท่าทางที่มีศีรษะยื่นไปข้างหน้าต่อการรับรู้

ตำแหน่งคอในคนวัยหนุ่มสาว. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 

"University Impact Rankings" (2564). วันที่ 25-26 มกราคม 2564; ณ หอประชุมพญางำ

เมอืง มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัย; หนา้ 144-49. 
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ดร.กภ.พัชรยีา อัมพุธ  

Patchareeya Amput, PT, Ph.D. 
  

ชื่อ-สกุล  นางสาวพัชรยีา อัมพุธ  

รหัสประจำตัวประชาชน  156010013XXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3816   

084-1512794  

Email  patchareeya.am@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา    

      พ.ศ. 2563  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2557  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออก

กำลังกาย)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2553  วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด)   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   
Amput P, McSweeney C, Palee S, Phrommintikul A, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. The effects 

of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitors on lipid metabolism and 

cardiovascular function (2019). Biomed Pharmacother, Jan; 109: 1171-80. 

อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, พัชรียา อัมพุธ, ศริินทิพย์ คำฟ,ู พัชรินทร์ พรหมเผ่า, ใหม่

ทิพย์และคณะ. ผลของหมอกควันต่อความแข็งแรงของกล้ามเนือ้หายใจและความเสี่ยงการ

เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในคนสุขภาพดี (2562). เชียงใหม่เวชสาร, เม.ย.; 58(2): 77-86. 
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ศริินทิพย์ คำฟู, สิริมา วงษ์พล, พัชรนิทร์ พรหมเผ่า, พัชรียา อัมพุธ. ผลของการก้าวขึน้ลงอุปกรณ์ 

Step กะลามะพร้าวต่อความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนือ้รยางค์ส่วนล่างใน

ผูสู้งอายุ (2562). วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด, พ.ค.; 31(3): 262-8. 

Sapbamrer R, Hongsibsong S, Sittitoon N, Amput P. DNA damage and adverse neurological 

outcomes among garlic farmers exposed to organophosphate pesticides (2019). Environ 

Toxicol Pharmacol, Nov; 72; 103241. doi: 10.1016. 

Thonusin C, Apaijai N, Jaiwongkam T, Kerdphoo S, Arunsak B, Amput P, et al. The Comparative 

Effects of High Dose Atorvastatin and Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 

Inhibitor on the Mitochondria of Oxidative Muscle Fibers in Obese-insulin Resistant 

Female Rats (2019). Toxicol Appl Pharmacol, Nov; 382: 114741.   

พัชรยีา อัมพุธ และ สิริมา วงษ์พล. ผลของการก้าวขึน้ลงอุปกรณ์กะลามะพร้าวต่อความสามารถในการ

ทรงตัวของผูสู้งอายุ (2563). ศรีนครินทร์เวชสาร, ม.ค.; 35(2): 199-202. 

Thonusin C, Jaiwongkam T, Kerdphoo S, Arunsak B, Amput P, Palee S, Pratchayasakul W, 

Chattipakorn N, Chattipakorn SC. A Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 

Inhibitor provides Comparable Efficacy with lower detriment than Statins on 

Mitochondria of Oxidative Muscle of Obese-Estrogen Deprived Rats (2020). 

Menopause, Oct; 27(10): 1155-66. 

Amput P, Wongphon S, Sungkamanee S, Ladawan S, Maharan S, Phrompao P. The Correlation 

Between the 2-Minute Step Test and Body Mass Index in Thai Community-Dwelling 

Older Adults (2021). J Med Assoc Thai, Sep; 104 (9):1483-7. 

Amput P, Wongphon S, Srithawong A, Konsanit S, Naravejsakul K.  The Correlation among 2-

Minute Step Test, Time Up and Go Test, and Sit to Stand Test in Phayao Hypertensive 

Older Adults (2021).  J Med Assoc Thai, Oct; 104(10): 1706-10. 
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ดร.กภ.สมฤทัย พุ่มสลุด  

Somruthai Poomsalood, PT, Ph.D. 

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวสมฤทัย พุ่มสลุด  

รหัสประจำประชาชน  36599005XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง

พะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466697  

099-6438450  

Email  somruthai.po@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2563  Doctor of Philosophy (Sport and Exercise Science and Sports 

Therapy) University of Kent, United Kingdom  

พ.ศ. 2553  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เวชศาสตร์การกีฬา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

พ.ศ. 2547  วทิยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   
Poomsalood S, Muthumayandi K, Hambly K. Can stretch sensors measure knee range of motion in 

healthy adults? (2019). Biomed Hum Kinet, Jan; 11(1): 1-8. 

Poomsalood S, Hambly K. Prevalence of patellofemoral pain syndrome in young Thai athletes 

registered in Phitsanulok Provincial Administrative Organization Sports School, Thailand 

(2019). J Assoc Med Sci, Sep; 52(3): 150-7.   

Hanphitakphong P, Thawinchai N, Poomsalood S. Effect of prolonged continuous smartphone 

gaming on upper body postures and fatigue of the neck muscles in school students aged 

between 10-18 years (2021). Cogent Eng, Mar; 8(1): 1890368. 
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ดร.กภ.สินธุพร  มหารัญ  

Sinthuporn Maharan, PT, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล  นางสาวสินธุพร  มหารัญ  

รหัสประจำตัวประชาชน  54409000XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณ ะสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณ ะสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

56000 

โทรศัพท ์ 054-466-697 ต่อ 3326   

098-2460363  

Email  sinthuporn.ma@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2561  

   

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์)   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2551  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ(สรีรวิทยาทางการแพทย์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด)   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   
พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, ใหม่ทิพย์ สิทธิตัน, วินัฐ ดวงแสนจันทร์, สายสุนีย์ คนสนิท, สินธุพร มหารัญ, ศริิน

ทิพย์ คำฟู. ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรองความ

เสี่ยงต่อการล้มในผูสู้งอายุด้วยวิธีการทดสอบ Timed Up and Go. ใน: การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 "Entrepreneurial University โอกาส ความหวัง อนาคต?" 

(2561). วันที่ 25-26 มกราคม 2561; ณ หอประชุมพญางำเมอืง มหาวิทยาลัยพะเยา. 

พะเยา: มหาวิทยาลัย; หน้า 19-20. 

mailto:sinthuporn.ma@up.ac.th
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Weerasak Tapanya, Puttipong Poncumhak, Noppharath Sangkarit, Pacharee Manoy, Sirintip 

Kumfu, Sinthuporn Maharan. Balance ability, leg muscle strength and risks of falling 

among overweight older adult (2019). J Med Tech Phy Ther, Apr; 31(2): 130-9. 

Weerasak Tapanya, Sinthuporn Maharan, Noppharath Sangkarit. Relationship between Plantar 

Flexor Muscle Strength and Standing Heel Rise Test in Community-dwelling Elderly 

(2020). J Med Tech Phy Ther, Jan; 32(1): 71-81. 

สุดารัตน์ สังฆะมณี, สินธุพร มหารัญ, สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์, รัชนีพร กงซุย, ณภัทร ศรีรักษา. 

สารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และสารตา้นอนุมูลอิสระ ของสารสกัดเมล็ดลิน้จี่ ซึ่ง

สกัดด้วยน้ำ. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 10 "University Impact 

Rankings" (2564). วันที่ 25-28 มกราคม 2564; ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัย

พะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัย; หนา้ 201-12. 

Patchareeya Amput, Sirima Wongphon, Sudarat  Sungkamanee, Suphannika Ladawan, Sinthuporn 

Maharan, Patcharin Prompao. The Correlation Between the 2-Minute Step Test and 

Body Mass Index in Thai Community-Dwelling Older Adults (2021). J Med Assoc Thai, 

Aug; 104 (9): 1483-7. 

Sinthuporn Maharan, Sudarat Sungkamanee, Ratchaniporn Kongsui, Wipawee Thukhummee, 

Napatr Sriraksa, Sitthisak Thongrong, et al. Effects of Essence of Chicken on muscle 

function and pain (2021). North-Eastern Thai Journal of Neuroscience, Oct; 16(4): 58-

69. 

Sinthuporn Maharan, Supaporn Muchimapura, Suphannika Ladawan, Jintanaporn Wattanathorn, 

Sudarat Sungkamanee. Insight BDNF role on pain modulation (2021). North-Eastern 

Thai Journal of Neuroscience, Oct; 16(4): 2-14. 
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ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์  

Suphannika Ladawan, PT, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล                              นางสาวสุพรรณิการ์ ลดาวัลย์  

รหัสประจำตัวประชาชน         34409007xxxxx  

ตำแหน่งทางวิชาการ              อาจารย์  

สถานที่ทำงาน                       สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา   

 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้สะดวก          สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา   

 อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท์                              054-466-666   

 096-962 5470  

Email                                  Suphannika.la@up.ac.th / Gehpt18@gmail.com 

ประวัติการศึกษา           

พ.ศ. 2561                 Doctor of Philosophy (Sport Science)    

University of Innsbruck, Austria  

พ.ศ. 2552                วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (สรีรวิทยาทางการแพทย์)   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2546                วทิยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)       

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวจิัย  

Klarod K, Singsanan S, Thamwiriyasati N, Ladawan S, Luangpon N, Boonsiri P, Burtscher M. 

Effects of Qigong exercise on muscle strengths and oxidative stress/antioxidant 

responses in young sedentary females: a quasi-experimental study (2020). J Exerc 

Rehabil, Oct; 16(5): 418–26. 

Klarod K, Singsanan S, Thamaviriyasati N, Ladawan S, Burtscher M. Effects of Qigong exercise on 

physical and cognitive performance in young sedentary females: A quasi-experimental 

design, placebo-controlled study (2021).  Altern Ther Health Med, Feb; 20:AT6274. 

Epub ahead of print. PMID: 33609344. 

mailto:Gehpt18@gmail.com
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ศิรินทิพย์ คำฟู 

Asst. Prof. Sirintip Kumfu, PT, MSc. 

 

ชื่อ-สกุล ศริินทิพย์ คำฟู 

รหัสประจำตัวประชาชน          15099002xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ               ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน 

 

 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก           

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา  

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3326  

084-173-2925 

Email kumfu.sirintip@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการ

ออกกำลังกาย) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด)  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวจิัย 

ศริินทิพย์ คำฟู, อรรจน์มน ธรรมไชย, ณิชาภา พาราศิลป์, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, วี

ระศักดิ์ ต๊ะปัญญา และคณะ. การเปรียบเทียบผลระหว่างการอบไอน้ำสมุนไพรไทยและการ

อบไอน้ำธรรมดาต่อระดับความเจ็บปวดและความยดืหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังและขาในผู้ที่มี

อาการปวดหลังส่วนล่าง (2561). ศรนีครินทร์เวชสาร, ม.ค. ; 33(1), 64-70. 

ศริินทิพย์ คำฟู, สิริมา วงษ์พล, พัชรนิทร์ พรหมเผ่า, พัชรียา อัมพุธ. ผลของการก้าวขึ้นลงอุปกรณ์ 

Step กะลามะพร้าวต่อความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนือ้รยางค์ส่วนล่างใน

ผูสู้งอายุ (2562). วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด, ม.ค. ; 31(3): 262-8. 
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นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, ศริินทิพย์ คำฟู, ปาริฉัตร ปรังเขียว, อรทัย อามาตย์. 

ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมการทำงานของกล้ามเนือ้ลำตัวแบบแยกส่วนและการทรง

ตัวในเด็กที่มภีาวะการควบคุมกล้ามเนือ้ลำตัวบกพร่อง (2562). วารสารกายภาพบำบัด, 

ม.ค. ; 41(1): 1-15. 

อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, พัชรียา อัมพุธ, เกวลี สหีราช, ศริินทิพย์ คำฟู, พัชรินทร์ 

พรหมเผ่า และคณะ. ผลของหมอกควันต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและความเสี่ยง

การเกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในคนสุขภาพดี (2562). เชียงใหม่เวชสาร, ม.ค. ; 58(2), 77-

86. 

อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, ศริินทิพย์ คำฟู, ธิชานนท์ พรหมศรสีุข. สมการทำนายการ

ไหลของอากาศสูงสุดในการไอในผู้สูงอายุสุขภาพดี (2562). ศรีนครินทร์เวชสาร, ก.ย. ; 

34(5): 503-8. 

วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, พุทธิพงษ์ พลคําฮัก, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, ปาจรยี์ มาน้อย, ศริินทิพย์ คำฟู, สินธุพร 

มหารัญ. ความสามารถในการทรงตัวความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาและความเสี่ยงต่อการ

ลม้ในผูสู้งอายุที่มภีาวะนํ้าหนักตัวเกิน (2562). วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

, เม.ย. ; 31(2): 130-9. 

วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, ศริินทิพย์ คำฟู, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. ความน่าเชื่อถือการ

ประเมินซ้ำของการเคลื่อนที่จุดศูนย์กลางมวลร่างกายด้วยอุปกรณ์เล่นเกมส์ไคเนคใน

ผูสู้งอายุสุขภาพดี (2563). ศรนีครินทร์เวชสาร, ม.ค. ; 35(1): 79-84. 

ปาจรยี์ มาน้อย, ศิรินทิพย์ คำฟู, อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์. ผลของแผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยต่อ

อาการปวดและความสามารถในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลังในผู้ที่มีอาการปวดหลัง

ส่วนล่าง (2563). เชยีงใหม่เวชสาร, ม.ค. ; 60(1): 75-86. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ณชิาภา พาราศิลป์  

Asst. Prof. Nichapa Parasin, PT, MSc. 

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวณชิาภา พาราศิลป์  

รหัสประจำประชาชน  16704000XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์  

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท ์ 054-466-697 ต่อ 3326   

083-9962252  

Email  nichapa.pa@up.ac.th, nichapa.parasin@gmail.com 

ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2554 

  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (กายภาพบำบัด) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2550  วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวจิัย 

Sirintip Kumfu, Ajchamon Thammachai, Nichapa Parasin, Puttipong Poncumhak, Arunrat 

Srithawong, Weerasak Tapanya, et al. A Comparison study between the effects of Thai 

herbal steam and conventional steam on pain scale, back and leg flexibility in person 

with low back pain (2018). Srinagarind Med J, Jan; 33(1), 64-70. 

ณิชาภา พาราศลิป์ และ มณฑนิี วัฒนสุวกุล. การเปรียบเทียบความความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาและ

การทดสอบการเดิน 6 นาทีระหว่างนสิิตอ้วนกับนิสติที่มีนํ้าหนักปกติ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University 

Impact Rankings" (2564). วันที่ 25-26 มกราคม 2564; ณ หอประชุมพญางำเมือง 

มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัย; หน้า 136-43. 

 

mailto:nichapa.pa@up.ac.th
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ณิชาภา พาราศลิป์ และ เกวลี สีหราช. ผลกระทบของการใชส้มาร์ทโฟนในการพิมพ์ข้อความโต้ตอบต่อ

ความเร็ว การเดินในวัยรุ่น (2564). ศรีนครินทร์เวชสาร, ม.ค. ; 36(1): 77-81. 

Parasin N, Amnuaylojaroen T, Saokaew S. Effect of air pollution on obesity in children: A systematic 

review and meta-analysis (2021). Children, Jan; 8(5): 327. 

https://doi.org/10.3390/children8050327 

Teerachai Amnuaylojaroen, Nichapa Parasin. The association between COVID-19, Air pollution, and 

climate change (2021). Front Public Health, Jul; 9: 662499. 

https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.662499 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี 

Assist. Prof. Dr. Arunee Promsri, PT, Ph.D. 

 

ชื่อ - สกุล  

 

นางสาวอรุณีย์ พรหมศรี 

รหัสประจำประชาชน  356010083xxxx 

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3816 

080-5007304 

Email  arunee.pr@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2563  Doctor of Philosophy (Sport Science)  

University of Innsbruck, Austria 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 

และการออกกำลังกาย) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   
Haid TH, Zago M, Promsri A, Doix A-C M, Federolf PA. PManalyzer: A software facilitating the 

study of sensorimotor control of whole-body movements (2019). Frontiers in 

Neuroinformatics, Apr; 13: Article 24. https://doi.org/10.3389/fninf.2019.00024 

Wachholz F, Tiribello F, Promsri A, Federolf P. Should the minimal intervention principle be 

considered when investigating dual-tasking effects on postural control? (2019). Brain 

Sciences, Dec; 10(1): 1. https://doi.org/10.3390/brainsci10010001 

https://doi.org/10.3389/fninf.2019.00024
https://doi.org/10.3390/brainsci10010001
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Promsri A, Haid T, Werner I, Federolf P. Leg dominance effects on postural control when 

performing challenging balance exercises (2020). Brain Sciences, Feb; 10(3): 128. 

https://doi.org/10.3390/brainsci10030128 

Promsri A, Mohr M, Federolf P. Principal postural acceleration and myoelectric activity: 

Interrelationship and relevance for characterizing neuromuscular function in postural 

control (2021). Hum Mov Sci, Jun; 77: 102792. 

https://doi.org/10.1016/j.humov.2021.102792 
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ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี  

Sudarat Sungkamanee, PT, Ph.D. 

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี 

รหัสประจำประชาชน  34501000XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท ์ 054-466-697 ต่อ 3326   

091-8632809 

Email  sudarat.su@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2559  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2548  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สรีรวิทยาทางการแพทย์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   
Jintanaporn Wattanathorn, Woraluk Somboonporn, Sudarat Sungkamanee, Wipawee Thukummee, 

Supaporn Muchimapura. A double-blind placebo-controlled randomized trial evaluating 

the effect of polyphenol-rich herbal congee on bone turnover markers of the 

perimenopausal and menopausal women (2018). Oxid Med Cell Longev. Nov; Article ID 

2091872. https://doi.org/10.1155/2018/2091872. 

อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, สุดารัตน์ สังฆะมณี, ปาจรยี์   มาน้อย, อรชร บุญลา. ค่าตัด

แบ่งที่เหมาะสมของการทดสอบยกขาสูงสลับกัน 2 นาที ในการทำนายความทนทานของ

หัวใจและระบบหายใจในผูสู้งอายุที่มภีาวะความดันโลหิตสูง (2562). ศรนีครินทร์เวชสาร, 

ม.ีค. ; 34(2): 161-8. 

https://doi.org/10.1155/2018/2091872
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สุดารัตน์ สังฆะมณี, สินธุพร มหารัญ, สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์, รัชนีพร กงซุย, ณภัทร ศรีรักษา. 

สารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดเมล็ดลิน้จี่ซึ่ง

สกัดด้วยน้ำ. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact 

Rankings" (2564). วันที ่25-26 มกราคม 2564; ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัย

พะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัย; หนา้ 201-12. 

นงนภัส พรมสี, ปภัสรา เครือวงศ์, สุดารัตน์ สังฆะมณี, อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, 

พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, และคณะ. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มคีวามสัมพันธ์กับอาการปวด

เมื่อยกล้ามเนือ้บริเวณคอของนสิิตกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา. ใน: การประชุม

วิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings" (2564). วันที่ 25-26 

มกราคม 2564; ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัย; 

หนา้ 150-65. 

Sinthuporn Maharan, Sudarat Sungkamanee, Ratchaniporn Kongsui, Wipawee Thukhummee, 

Napatr Sriraksa, Sitthisak Thongrong, et al. Effects of essence of chicken on muscle 

function and pain (2021). North-Eastern Thai Journal of Neuroscience, Oct; 16(4): 58-

69. 

Sudarat Sungkamanee, Suphannika Ladawan, Sinthuporn Maharan, Patchareeya Aumput, Arunrat 

Srithawong, Napatr Sriraksa. Effects of aromatherapy massage with bergamot essential 

oil on vital sign, flexibility, stress level and stress hormone in healthy adults: A pilot 

study (2022). Archives of Allied Health Sciences, Jan; 34(1):1-8. 

Sinthuporn Maharan, Supaporn Muchimapura, Suphannika Ladawan, Jintanaporn Wattanathorn, 

Sudarat Sungkamanee. Insight BDNF role on pain modulation. North-Eastern Thai 

Journal of Neuroscience. 2021 Oct.;16(4):2-14. 
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อ.กภ.มณฑินี วัฒนสุวกุล  

Monthinee Watthanasuwakul, PT, MSc.  

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวมณฑินี วัฒนสุวกุล 

รหัสประจำประชาชน  15601000XXXXX   

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานท่ีทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท ์ 054-466697  

099-6438450  

Email  somruthai.po@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2555  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

พ.ศ. 2550  วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด)  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   
มณฑนิี วัฒนสุวกุล และ พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์. ผลของท่าทางที่มีศีรษะยื่นไปข้างหน้าต่อการรับรู้

ตำแหน่งคอในคนวัยหนุ่มสาว. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 

"University Impact Rankings" (2564). วันที่ 25-26 มกราคม 2564; ณ หอประชุมพญางำ

เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัย; หน้า 144-49. 

ณิชาภา พาราศลิป์ และ มณฑนิี วัฒนสุวกุล. การเปรียบเทียบความความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาและ

การทดสอบการเดิน 6 นาทีระหว่างนสิิตอ้วนกับนิสติที่มีนํ้าหนักปกติ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University 

Impact Rankings" (2564). วันที่ 25-26 มกราคม 2564; ณ หอประชุมพญางำเมือง 

มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัย; หน้า 136-43. 
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เกวลี สหีราช, อรรจน์มน ธรรมไชย, ชัชฎาภรณ์ ใจเย็น, มณฑนิ ีวัฒนสุวกุล. ผลของดนตรบีำบัดต่อ

คุณภาพการนอนหลับและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. ใน: การ

ประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings" (2564). วันที่ 

25-26 มกราคม 2564; ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: 

มหาวิทยาลัย; หนา้ 1-12. 
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ดร.กภ. ปาจรีย์ มาน้อย 

Pacharee Manoy, PT, Ph.D. 

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวปาจรยี์ มาน้อย 

รหัสประจำประชาชน  39301001XXXXX 

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท ์ 054-466-697 ต่อ 3328   

085-618-9549 

Email  pacharee.ma@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2559  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

พ.ศ. 2550  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (เวชศาสตร์การกีฬา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

พ.ศ. 2544  วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   
Weerasak Tapanya, Pacharee Manoy, Noppharath Sangkarit. Test-retest reliability of kinematics 

assessment of body center of mass sway by Kinect Based Exergames device in older 

adults (2019). Journal of Medical Technology and Physical Therapy, Jan; 31(3): 291-99. 

Weerasak Tapanya, Pacharee Manoy, Noppharath Sangkarit, Rungthip Puntumetaku. Evaluation of 

body center of mass sway during sit to stand in healthy elderly and fall-risk elderly by 

Kinect-Based Exergames device (2019). Journal of Medical Technology and Physical 

Therapy, Jan; 31(3): 382-90. 
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Arunrat Sirthawong, Puttipong Poncumhak, Sudarat Sungkamanee, Pacharee Manoy, Orachorn 

Boonla. The optimal cut-off score of the 2-minute step test for prediction of 

cardiopulmonary endurance in older adults with hypertension (2019). Srinagarind Med J, 

Jan; 34(2): 161-8. 

Udomsinprasert W, Manoy P, Yuktanandana P, Tanavalee A, Anomasiri W, Honsawek S. 

Decreased serum adiponectin reflects low vitamin D, high interleukin 6, and poor 

physical performance in knee osteoarthritis (2020). Arch Immunol Ther Exp (Warsz), 

May; 68(3): 16. doi:10.1007/s00005-020-00580-8. 

Manoy P, Yuktanandana P, Tanavalee A, Tanpowpong T, Ittipanichpong T, Honsawek S. Telomere 

shortening is associated with poor physical performance in knee osteoarthritis (2020). 

Biomed Rep, Jul; 13(4): 27. doi:10.3892/br.2020.13342) 

Pacharee Manoy, Sirintip Kumfu, Arunrat Sirthawong. The effects of rice grain and Thai herbal hot 

pack on pain and back extensibility in persons with low back pain (2021). Chiang Mai 

Medical Journal, Jan; 60(1): 75-86. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์  

Asst. Prof. Arunrat Srithawong, PT, MSc. 

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวอรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์  

รหัสประจำประชาชน  14502001XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์  

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท ์ 054-466-697 ต่อ 3326   

099-6438450 

Email  arunrat.sr@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2557  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สรีรวิทยาทางการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2553  วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   
Puttipong Poncumhak, Arunrat Srithawong, Winut Duangsanjun. Cut-off score of five times sit-to-

stand test to predict risk of falls in Thai community-dwelling older adults (2019). Int J 

Disabil Hum Dev, Jan; 18(2): 203-09. 

อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, สุดารัตน์ สังฆะมณี, ปาจรยี์ มาน้อย, อรชร บุญลา. ค่าตัด

แบ่งที่เหมาะสมของการทดสอบยกขาสูงสลับกัน 2 นาที ในการทำนายความทนทานของ

หัวใจและระบบหายใจในผูสู้งอายุที่มภีาวะความดันโลหิตสูง (2562). ศรนีครินทร์เวชสาร, 

ม.ีค. ; 34(2): 161-8. 

อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, พัชรียา อัมพุธ, ศริินทิพย์ คำฟ,ู พัชรินทร์ พรหมเผ่า, ใหม่

ทิพย์ และคณะ. ผลของหมอกควันต่อความแข็งแรงของกล้ามเนือ้หายใจและความเสี่ยงการ

เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในคนสุขภาพดี (2562). เชยีงใหม่เวชสาร, เม.ย. ; 58(2): 77-86. 
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อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์, พัชรินทร์ พรหมเผ่า, สายสุนีย์ คน

สนิท, ธิชานนท์ พรหมศรีสุข. ค่าอ่างองิสำหรับค่าอัตราเร็วสูงสุดของการไอในคนไทยอายุ 

20-90 ปี (2562). วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด, ก.ย. ; 31(3): 337-46. 

อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, ศริินทิพย์ คำฟู, ธิชานนท์ พรหมศรสีุข. สมการทำนายการ

ไหลของอากาศสูงสุดในการไอในผู้สูงอายุสุขภาพดี (2562). ศรีนครินทร์เวชสาร, ก.ย. ; 

34(5): 503-8. 

อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, วินัฐ ดวงแสนจันทร์, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก. ค่าตัดแบ่งของการทดสอบลุกยืน 3 ครั้ง

แล้วเดิน ในการทำนายความเสี่ยงต่อการล้มในผูสู้งอายุไทยในชุมชน (2562).ศรนีครินทร์เวช

สาร, ก.ย. ; 34(5): 497-502. 

เกียรตศิักดิ์ ชัยพรม, วีระพล แสงอาทิตย์, อรพิน ผาสุริย์วงษ์, วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, วัชรา บุญสวัสดิ์, 

อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์ และคณะ. การประเมินสภาวะความแข็งของหลอดเลือดแดงส่วนกลาง

ในคนไทยสุขภาพดีโดยเทคนิคแบบไม่รุกราน (2562). ศรนีครินทร์เวชสาร, ก.ย. ; 34(5): 

435-41. 

Boonla O, Prasertsri P, Srithawong A. Inspiratory muscle training improves thoracic expansion and 

six-minute walking distance in female subjects with inspiratory muscle weakness 

(2019). J Physiol Biomed Sci, Sep; 31(1): 5-10. 

ปาจรยี์ มาน้อย, ศิรินทิพย์ คำฟู, อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์. ผลของแผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยต่อ

อาการปวดและความสามารถในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลังในผู้ที่มอีาการปวดหลัง

ส่วนล่าง (2563). เชยีงใหม่เวชสาร, ม.ค. ; 60(1): 75-86. 

Khamsuk K, Boonla O, Prasertsri P, Srithawong A. Diaphragmatic breathing control to alleviate 

blood pressure and improve heart rate variability in overweight and obese adolescents 

(2021). JEPonline, Jan; 24(5), 58-72. 

Tichanon Promsrisuk, Ratchaniporn  Kongsui, Napatr  Sriraksa,  Arunrat  Srithawong, Pacharee 

Manoy, Phoramate Wongpurthichai. Fractional exhaled nitric oxide is correlated with 

pulmonary function in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease (2021). 

Naresuan Phayao J, Aug; 14(2): 39-50. 
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ดร.กภ.วรีะศักดิ์ ต๊ะปัญญา 

Weerasak Tapanya, PT, Ph.D. 

 

ชื่อ - สกุล  นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา 

รหัสประจำประชาชน  1570300XXXXX   

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท ์ 054-466-697 ต่อ 3326   

086-9236141 

Email  Weerasak.ta@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2564  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พ.ศ. 2557  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการ

ออกกำลังกาย)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

พ.ศ. 2553  วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด) เกียรตินยิมอันดับ 1 

(เหรียญทอง) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   
ศริินทิพย์ คำฟู, อรรจน์มน ธรรมไชย, ณิชาภา พาราศิลป์, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์,  

วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา. การเปรียบเทียบผลระหว่างการอบไอน้ำสมุนไพรไทยและการอบไอน้ำ

ธรรมดาต่อระดับความเจ็บปวดและความยืดหยุ่นของกล้ามเนือ้หลังและขาในผูท้ี่มีอาการ

ปวดหลังส่วนล่าง (2561). ศรีนครินทร์เวชสาร, ม.ค. ; 33(1): 64-70. 
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Puntumetakul R, Chalermsan R, Hlaing SS, Tapanya W, Saiklang P, Boucaut R. The effect of core 

stabilization exercise on lumbar joint position sense in patients with subacute non-

specific low back pain: a randomized controlled trial (2018). J Phys Ther Sci, Nov; 

30(11): 1390-5. 

วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, สินธุพร  มหารัญ, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์. ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของ

กล้ามเนือ้ถีบปลายเท้าและการทดสอบยืนเขย่งปลายเท้าในผู้สูงอายุในชุมชน (2562). 

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด, ม.ค. ; 32(1): 71-81. 

นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, ศริินทิพย์ คำฟู, ปาริฉัตร ปรังเขียว, อรทัย อามาตย์. 

ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมการทำงานของกล้ามเนือ้ลำตัวแบบแยกส่วนและการทรง

ตัวในเด็กที่มภีาวะการควบคุมกล้ามเนือ้ลำตัวบกพร่อง (2562). วารสารกายภาพบำบัด, 

ม.ค. ; 41(1): 1-15. 

วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับการทรงตัว

ขณะเคลื่อนไหวในพนักงานที่สวมรองเท้าส้นสูงเป็นประจํา (2562). วารสารเทคนิค

การแพทย์และกายภาพบำบัด, ม.ค. ; 31(1): 54-62. 

วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, พุทธิพงษ์ พลคําฮัก, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, ปาจรยี์ มาน้อย, ศริินทิพย์ คำฟู, สินธุพร 

มหารัญ. ความสามารถในการทรงตัวความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาและความเสี่ยงต่อการ

ล้มในผู้สูงอายุทีม่ีภาวะน้ําหนักตัวเกิน (2562). วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

, เม.ย. ; 31(2): 130-9. 

วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, ปาจรีย์ มาน้อย, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. การวัดการเคลื่อนที่

ของจุดศูนย์กลางมวลของร่างกายขณะลุกขึน้ยืนจากนั่งในผู้สูงอายุสุขภาพดีและผูสู้งอายุที่มี

ความเสี่ยงต่อการล้มดว้ยอุปกรณ์เล่นเกมส์ไคเนค (2562). วารสารเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบำบัด, ก.ย. ; 31(3): 382-90. 

นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, วีระศักดิ์  ต๊ะปัญญา. ผลเฉียบพลันของการบำบัดด้วยโปรแกรมการออกกำลังกาย

กล้ามเนือ้ตัวแบบแยกส่วน กระดูกเชิงกราน และรยางค์ขาในเด็กที่มภีาวะควบคุมกล้ามเนือ้

ลำตัวบกพร่อง (2563). วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด, ม.ค. ; 31(1): 15-27. 

อรษา แสนโน, วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, แดเนียล ศรุตศริิกุลธรา, ปรียาภรณ์ ไทยรัตนานนท์, พลอยปิต ิ

พันธุ, ทกมล หรรษาวงศ์, และคณะ. ผลทันทีของเทคนิครุ้งทิพย์ (Rungthip; RT technique) 

ต่อความตึงตัวของเส้นประสาทของขาในผู้ใหญ่ที่มสีุขภาพดี (2563). วารสารเทคนิค

การแพทย์และกายภาพบำบัด, ม.ค. ; 31(1): 38-47. 
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นงนภัส พรมสี, ปภัสรา เครือวงศ์, สุดารัตน์ สังฆะมณี, อรุณรัตน์ ศรทีะวงษ์, วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, 

พุทธิพงษ์ พลคำฮัก, และคณะ. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มคีวามสัมพันธ์กับอาการปวด

เมื่อยกล้ามเนือ้บริเวณคอของนสิิตกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา. ใน: การประชุม

วิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 "University Impact Rankings" (2564). วันที่ 25-26 

มกราคม 2564; ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: มหาวิทยาลัย; 

หนา้ 150-65. 

Puntumetakul R, Saiklang P, Tapanya W, Chatprem T, Kanpittaya J, Arayawichanon P, et al. The 

effects of core stabilization exercise with the abdominal drawing in maneuver technique 

versus general strengthening exercise on lumbar segmental motion in patients with 

clinical lumbar instability: A randomized controlled trial with 12-month follow-up (2021). 

Int J Environ Res Public Health, Jul; 18(15): 7811. 

Sangkarit N, Siritaratiwat W, Bennett S, Tapanya W. Factors associating with the segmental 

postural control during sitting in moderate-to-late preterm infants via longitudinal study 

(2021). Children, Aug; 8(10): 1-12. 
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อ.กภ.นพรัตน์ สังฆฤทธิ์  

Noppharath Sangkarit, PT, MSc. 

 

ชื่อ - สกุล  นางสาวนพรัตน์ สังฆฤทธิ์ 

รหัสประจำประชาชน  12502001XXXXX  

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  

สถานที่ทำงาน  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท ์ 054-466697  

099-6438450  

Email  Noppharath.sa@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2558 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (กายภาพบำบัด) 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

พ.ศ. 2553  วิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบำบัด)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย   
วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับการทรงตัว

ขณะเคลื่อนไหวในพนักงานที่สวมรองเท้าส้นสูงเป็นประจํา (2562). วารสารเทคนิค

การแพทย์และกายภาพบำบัด, ม.ค. ; 31(1): 54-62. 

วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, สินธุพร  มหารัญ, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์. ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของ

กล้ามเนือ้ถีบปลายเท้าและการทดสอบยืนเขย่งปลายเท้าในผู้สูงอายุในชุมชน (2562). 

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด, ม.ค. ; 32(1): 71-81. 

นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, ศริินทิพย์ คำฟู, ปาริฉัตร ปรังเขียว, อรทัย อามาตย์. 

ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมการทำงานของกล้ามเนือ้ลำตัวแบบแยกส่วนและการทรง

ตัวในเด็กที่มภีาวะการควบคุมกล้ามเนือ้ลำตัวบกพร่อง (2562). วารสารกายภาพบำบัด, 

ม.ค. ; 41(1): 1-15. 
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วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, พุทธิพงษ์ พลคําฮัก, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, ปาจรยี์ มาน้อย, ศริินทิพย์ คำฟู, สินธุพร 

มหารัญ. ความสามารถในการทรงตัวความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาและความเสี่ยงต่อการ

ล้มในผู้สูงอายุที่มภีาวะนํ้าหนักตัวเกิน (2562). วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

, เม.ย. ; 31(2): 130-9. 

วีระศักดิ์  ต๊ะปัญญา, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, สายสุนีย์ คนสนิท. สมการทำนายความแข็งแรงของกล้ามเนือ้

เหยียดเข่าในผู้สูงอายุโดยใช้ความสามารถในการลุกขึ้นยืนจากนั่ง 5 ครั้ง (2562). ศรี

นครินทร์เวชสาร, ก.ย. ; 34(3): 232-36. 

วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, ปาจรีย์ มาน้อย, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. การวัดการเคลื่อนที่

ของจุดศูนย์กลางมวลของร่างกายขณะลุกขึน้ยืนจากนั่งในผู้สูงอายุสุขภาพดีและผูสู้งอายุที่มี

ความเสี่ยงต่อการล้มดว้ยอุปกรณ์เล่นเกมส์ไคเนค (2562). วารสารเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบำบัด, ก.ย. ; 31(3): 382-90. 

นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, วีระศักดิ์  ต๊ะปัญญา. ผลเฉียบพลันของการบำบัดด้วยโปรแกรมการออกกำลังกาย

กล้ามเนือ้ตัวแบบแยกส่วน กระดูกเชิงกราน และรยางค์ขาในเด็กที่มภีาวะควบคุมกล้ามเนือ้

ลำตัวบกพร่อง (2563). วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด, ม.ค. ; 31(1): 15-27. 

วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา, ศริินทิพย์ คำฟู, นพรัตน์ สังฆฤทธิ์, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. ความน่าเชื่อถือการ

ประเมินซ้ำของการเคลื่อนที่จุดศูนย์กลางมวลร่างกายด้วยอุปกรณ์เล่นเกมส์ไคเนคใน

ผูสู้งอายุสุขภาพดี (2563). ศรนีครินทร์เวชสาร, ม.ค. ; 35(1): 79-84. 
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ภาคผนวก ฌ 

ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 
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ตารางภาระงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

ภาระงานสอน 

2563 2564 2565 2566 2567 

1 นางสาวพนิดา  

หาญพิทกัษ์พงศ์* 

36501005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และการออกกำลังกาย 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2564 

2554 

 

2547 

360 360 360 360 360 

2 นางสาวพัชรียา  

อัมพุธ* 

156010013XXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

สรรีวิทยา 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และการออกกำลังกาย 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2563 

2557 

 

2553 

360 360 360 360 360 

3 นางสาวสมฤทัย  

พุ่มสลุด* 

36599005XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Sport and Exercise Science 

and Sports Therapy 

เวชศาสตร์การกีฬา 

กายภาพบำบัด 

University of Kent, United 

Kingdom 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2563 

 

2553 

2547 

360 360 360 360 360 

4 นางสาวสินธุพร   

มหารัญ* 

54409000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ประสาทวิทยาศาสตร์ 

สรรีวิทยาทางการแพทย์ 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 

2551 

2546 

360 360 360 360 360 

5 นางสาวสุพรรณิการ์ 

ลดาวัลย์* 

34409007XXXXX  อาจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Sport Science 

 

สรรีวิทยาทางการแพทย์ 

กายภาพบำบัด 

University of Innsbruck, 

Austria 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2561 

 

2552 

2546 

360 360 360 360 360 

6 นางสาวศิรินทิพย์ คำฟ ู 15099002xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และการออกกำลังกาย 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2554 

 

2551 

360 360 360 360 360 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

ภาระงานสอน 

2563 2564 2565 2566 2567 

7 นางสาวณชิาภา  

พาราศิลป์ 

16704000xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

วท.บ. 

กายภาพบำบัด 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 

2550 

360 360 360 360 360 

8 นางสาวอรุณีย์  

พรหมศร ี

356010083XXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Sport Science 

 

วิทยาศาตร์การเคลื่อนไหวและ

การออกกำลังกาย 

กายภาพบำบัด 

University of Innsbruck, 

Austria 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2563 

 

2552 

 

2547 

360 360 360 360 360 

9 นางสาวสุดารัตน์  

สังฆะมณี 

34501000XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ประสาทวิทยาศาสตร์ 

สรรีวิทยาทางการแพทย์ 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 

2548 

2544 

360 360 360 360 360 

10 นางสาวมณฑิน ี 

วัฒนสุวกุล 

15601000XXXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสต์การกีฬา 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ 

2555 

2550 

360 360 360 360 360 

11 นางสาวปาจรีย์ มาน้อย 39301001xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์การแพทย์ 

เวชศาสตร์การกีฬา 

กายภาพบำบัด 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2559 

2550 

2544 

360 360 360 360 360 

12 นางสาวอรุณรัตน์  

ศรีทะวงษ ์

14502001xxxxx 

 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

วท.บ. 

สรรีวิทยาทางการแพทย์ 

กายภาพบำบัด 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2557 

2553 

360 360 360 360 360 

13 นายวรีะศักดิ์ ต๊ะปัญญา 15703000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม.  

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

ของมนุษย ์

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

และการออกกำลังกาย 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2564 

 

2557  

 

2553 

 

 

360 360 360 360 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วชิาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี 

ภาระงานสอน 

2563 2564 2565 2566 2567 

14 นางสาวนพรัตน์  

สังฆฤทธิ ์
125020011XXXX อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ 

กายภาพบำบัด 

กายภาพบำบัด 

มหาวิทยาลัยมหดิล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 
2553  

360 360 360 360 

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ญ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก ฎ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
                 

พ.ศ. 

 

 

 

ปีที่ศกึษา 

ผู้เรียน

สามารถใช้

ภาษาในการ

สื่อสารได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

ผู้เรียน

สามารถ

ใช้

เทคโนโลยี

ยุคดิจิทัล

อย่างรู้เท่า

ทัน 

ผู้เรียนมี

ความรู้และ

เข้าใจใน

ศาสตร์ด้าน

วิทยาศาสตร-์

คณิตศาสตร์ 

และ

วิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ี

เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพ 

ผู้เรียนสามารถ

จัดการชีวิตตนเอง

อย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมท้ัง

ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และเคารพสทิธิของ

ผู้ป่วย 

ผู้เรียน

สามารถ

ทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 

และ

แสดงออก

ถึง

คุณลักษณะ

ความเป็น

พลเมืองท่ีมี

คุณค่าของ

สังคมไทย

และสังคม

โลก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออก

ซึ่งทักษะ

การ

เรียนรู้

ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหา

สุขภาวะท้ังระดบับคุคลและ

ชุมชน โดยการสร้างสรรค์

งานวิจัยหรือนวัตกรรม

พ้ืนฐานโดยเลอืกใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

ผู้เรียนสามารถ

ปฏิบัติทักษะทาง

วิชาชีพ ตรวจ

ประเมิน วินจิฉัย 

ส่งเสริม ป้องกัน 

รักษา และฟ้ืนฟู โดย

ใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียน

สามารถ

แสดงออกถึง

การเป็นผู้ท่ีมี

บุคลิกภาพ

และสุขภาพท่ี

ด ี

ผู้เรียนสามารถ

ให้บริการทาง

กายภาพบำบดัอย่าง

มีศลิปะ 

PLO PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

Sub PLO   1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

2565 ชั้นปีที่ 1           
                  

2566    ชั้นปีที่ 2           
                  

2567    ชั้นปีที่ 3           
                  

2568    ชั้นปีที่ 4           
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ภาคผนวก ฏ 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)                        

ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และ มคอ. 1
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และ มคอ. 1 

                             

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)และผล

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์                    

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติ    

ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ปว่ย 

ผู้เรียนสามารถทำงานรว่มกบัผู้อื่น และแสดงออกถงึคุณ
ลักษณ

ะความเปน็

พ
ลเมืองที่มีคุณ

ค่าของสังคมไทยและสงัคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการสร้างสรรค์

งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน 

รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

 1 

PLO 

2 

PLO  

3 

PLO 

 4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

 7 

PLO  

8 

PLO 

 9 

PLO  

10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

1. คุณธรรม จริยธรรม                                                         

(1)  มีความกตญัญู และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการ

ดำเนินชีวติ  
  F F F F F F                     

(2)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย    F F F F F F          F F F F    F F F F 

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   F F F F F F F F                 F F F F 

(4)   มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ของ

สังคม 
  F F F F F F F F F F F F F F F            
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และ มคอ. 1 

                             

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)และผล

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์                    

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติ    

ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ปว่ย 

ผู้เรียนสามารถทำงานรว่มกบัผู้อื่น และแสดงออกถงึคุณ
ลักษณ

ะความเปน็

พ
ลเมืองที่มีคุณ

ค่าของสังคมไทยและสงัคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการสร้างสรรค์

งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน 

รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

 1 

PLO 

2 

PLO  

3 

PLO 

 4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

 7 

PLO  

8 

PLO 

 9 

PLO  

10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

2. ความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
F F F F       F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้น

แนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ  

 F   F F F F F F F F F F F F F F F F F    F F F F 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
    F F F F F F F F      F F F F F F F F F F F 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และ มคอ. 1 

                             

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)และผล

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์                    

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติ    

ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ปว่ย 

ผู้เรียนสามารถทำงานรว่มกบัผู้อื่น และแสดงออกถงึคุณ
ลักษณ

ะความเปน็

พ
ลเมืองที่มีคุณ

ค่าของสังคมไทยและสงัคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการสร้างสรรค์

งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน 

รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

 1 

PLO 

2 

PLO  

3 

PLO 

 4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

 7 

PLO  

8 

PLO 

 9 

PLO  

10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

3. ทักษะทางปัญญา                                                         

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม            

คิดสรา้งสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
F  F F     F F F F F F F F F F F F F    F F F F 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และ

การใชเ้คร่ืองมือเหมาะสมกับการแกป้ัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 F F F F F F F   F F F F F F F F F F F    F F F F 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
  F F F F F F F F F F F F F F F        F F F F 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และ มคอ. 1 

                             

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)และผล

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์                    

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติ    

ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ปว่ย 

ผู้เรียนสามารถทำงานรว่มกบัผู้อื่น และแสดงออกถงึคุณ
ลักษณ

ะความเปน็

พ
ลเมืองที่มีคุณ

ค่าของสังคมไทยและสงัคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการสร้างสรรค์

งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน 

รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

 1 

PLO 

2 

PLO  

3 

PLO 

 4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

 7 

PLO  

8 

PLO 

 9 

PLO  

10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการ

แก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
    F F F F F F F F F F F F F        F F F F 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ                                                         

(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี     F F F F   F F             F F F F 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนื

อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 
  

F F F F F F 
  

F F 
            

F F F F 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และ มคอ. 1 

                             

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)และผล

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์                    

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติ    

ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ปว่ย 

ผู้เรียนสามารถทำงานรว่มกบัผู้อื่น และแสดงออกถงึคุณ
ลักษณ

ะความเปน็

พ
ลเมืองที่มีคุณ

ค่าของสังคมไทยและสงัคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการสร้างสรรค์

งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน 

รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

 1 

PLO 

2 

PLO  

3 

PLO 

 4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

 7 

PLO  

8 

PLO 

 9 

PLO  

10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่น

ไดเ้หมาะสม ทำงานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
    F F F F   F F             F F F F 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 F       F F F F             F F F F 

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวติในพหุวฒันธรรม 

 

 

  

  F F F F F F   F F                 



 

238 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และ มคอ. 1 

                             

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)และผล

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์                    

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติ    

ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ปว่ย 

ผู้เรียนสามารถทำงานรว่มกบัผู้อื่น และแสดงออกถงึคุณ
ลักษณ

ะความเปน็

พ
ลเมืองที่มีคุณ

ค่าของสังคมไทยและสงัคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการสร้างสรรค์

งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน 

รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

 1 

PLO 

2 

PLO  

3 

PLO 

 4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

 7 

PLO  

8 

PLO 

 9 

PLO  

10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                        

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จำเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ

ทำงานที่เกี่ยวข้องกบัการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน 

 F         F F F F F F F        F F F F 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรื

อนำสถิตมิาประยุกต์ใชใ้นการดำเนินชีวติและแก้ปญัหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

  F F F F F F                 F F F F 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และ มคอ. 1 

                             

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)และผล

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์                    

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติ    

ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ปว่ย 

ผู้เรียนสามารถทำงานรว่มกบัผู้อื่น และแสดงออกถงึคุณ
ลักษณ

ะความเปน็

พ
ลเมืองที่มีคุณ

ค่าของสังคมไทยและสงัคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการสร้างสรรค์

งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน 

รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

 1 

PLO 

2 

PLO  

3 

PLO 

 4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

 7 

PLO  

8 

PLO 

 9 

PLO  

10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
F                     F F F F F F F 

6. สุนทรียภาพ                                                         

(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่

ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  F F F F F F F F F F F F F F F F F F F        

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ                                                         

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ     F F F F F F F F     F F F F F         F F F        
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และ มคอ. 1 

                             

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)และผล

การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์                    

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติ    

ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ปว่ย 

ผู้เรียนสามารถทำงานรว่มกบัผู้อื่น และแสดงออกถงึคุณ
ลักษณ

ะความเปน็

พ
ลเมืองที่มีคุณ

ค่าของสังคมไทยและสงัคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการสร้างสรรค์

งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกัน 

รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

 1 

PLO 

2 

PLO  

3 

PLO 

 4 

PLO 

 5 

PLO 

6 

PLO 

 7 

PLO  

8 

PLO 

 9 

PLO  

10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม F    F F F F F F     F F                   F F F         

 

หมายเหตุ : F=Fully fulfilled, M=Moderately fulfilled, P=Partially fulfill 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

  
      

        
       

มาตรฐานการเรียนรูข้องสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์               

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกัับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึงคุณ
ลักษณ

ะความเป็นพ
ลเมืองที่มี

คุณ
ค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการ

สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินจิฉัย ส่งเสริม 

ป้องกัน รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

1 

PL

O 2 

PLO 

 3 

PLO  

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO  

7 

PLO 

 8 

PLO 

 9 

PLO 

 10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1.1) มคีวามรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน

สิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบาํบัด 
        F F M F          M       M     P   

(1.2) แสดงออกซึง่พฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม เช่น มีวนิัย มีความรับผดิชอบ 

ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบ 

และข้อบงัคับต่างๆของสังคม และสามารถจัดการกับปญัหาคุณธรรม จรยิธรรม โดยใช้

ดุลยพินจิที่เหมาะสม 

        F F F F P P      M       M               

(1.3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจดัการกับปัญหาจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพกายภาพบำบดั 
        P F F P          M       P      F P P  
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

  
      

        
       

มาตรฐานการเรียนรูข้องสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์               

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกัับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึงคุณ
ลักษณ

ะความเป็นพ
ลเมืองที่มี

คุณ
ค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการ

สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินจิฉัย ส่งเสริม 

ป้องกัน รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

1 

PL

O 2 

PLO 

 3 

PLO  

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO  

7 

PLO 

 8 

PLO 

 9 

PLO 

 10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

(1.4) ส่งเสรมิให้ผู้ใช้บรกิารไดรั้บรู ้และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการ

กายภาพบำบัด 
P     F M F          P P P M    F M M P 

2. ด้านความรู้ 

(2.1) อธิบายสาระสำคญัของศาสตร์ที่เป็นพืน้ฐานของชีวติ   F          P P P P P            

(2.2) อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์พืน้ฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ   P F         M M M M M            

(2.3) อธิบายสาระสําคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบําบัด             F F F F F F F F F        

(2.4) อธิบายสาระสําคัญของระบบสขุภาพ กฎหมาย การจัดการและการบรหิารงาน

เบือ้งต้นของระบบการบรกิารกายภาพบําบัด 
     P P P                    F 



 

243 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

  
      

        
       

มาตรฐานการเรียนรูข้องสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์               

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกัับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึงคุณ
ลักษณ

ะความเป็นพ
ลเมืองที่มี

คุณ
ค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการ

สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินจิฉัย ส่งเสริม 

ป้องกัน รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

1 

PL

O 2 

PLO 

 3 

PLO  

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO  

7 

PLO 

 8 

PLO 

 9 

PLO 

 10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

(2.5) มีความรู้ด้านการวิจัยและการตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ   P P P        M F F F F F                       

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

(3.1) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้  P M M    M    F                 

(3.2) สามารถคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรูท้างวิชาชีพและความรู้อื่นที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสขุภาพ 
  P P          M M F M F F F F    P P P P 

(3.3) สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวจิัยหรือสรา้งนวัตกรรมที่

เกี่ยวข้องกับวชิาชีพกายภาพบําบัด  

  M M        M  F F  F            

(3.4) สามารถประยุกต์ใชแ้ละบูรณาการความรู้สาขากายภาพบําบัดกับความรู้ศาสตร์   P P        P P P P P P    F     M M  



 

244 

 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

  
      

        
       

มาตรฐานการเรียนรูข้องสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์               

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกัับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึงคุณ
ลักษณ

ะความเป็นพ
ลเมืองที่มี

คุณ
ค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการ

สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินจิฉัย ส่งเสริม 

ป้องกัน รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

1 

PL

O 2 

PLO 

 3 

PLO  

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO  

7 

PLO 

 8 

PLO 

 9 

PLO 

 10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และ

บรบิททาง สขุภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.  ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

(4.1) มีจิตบรกิาร สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสรา้งสรรค์กบัผูใ้ชบ้รกิาร 

ผู้ร่วมงาน และ ผูบ้ังคับบญัชา 
    F    F F                   

(4.2) สามารถทํางานเป็นทีมในบทบาทผูน้ําและสมาชกิ ในบริบทหรือสถานการณ์ที่

แตกต่างกัน 
        F F P M P P P P P            

(4.3) มีความรับผดิชอบในการพัฒนาตนเอง และวชิาชีพ     P     P  M      M M M M  M P     
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

  
      

        
       

มาตรฐานการเรียนรูข้องสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์               

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกัับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึงคุณ
ลักษณ

ะความเป็นพ
ลเมืองที่มี

คุณ
ค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการ

สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินจิฉัย ส่งเสริม 

ป้องกัน รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

1 

PL

O 2 

PLO 

 3 

PLO  

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO  

7 

PLO 

 8 

PLO 

 9 

PLO 

 10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

5. ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) สามารถศกึษา ทําความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือกและประยุกต์ใชเ้ทคนิคทางสถติิ

หรือ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหา 

  P                    F F F F F                   

(5.2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล

ความหมาย และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม 
P M                     M M M M M                       

(5.3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพและสามารถเลือกใชรู้ปแบบการนําเสนอที่

เหมาะสม 

  

F M                                             
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

  
      

        
       

มาตรฐานการเรียนรูข้องสภาวิชาชีพ (มคอ.1) และผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 

ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์-คณิ
ตศาสตร์               

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกัับวิชาชีพ

 

ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตตนเองอย่างมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

 และเคารพ
สทิธิของผู้ป่วย 

ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และแสดงออกถึงคุณ
ลักษณ

ะความเป็นพ
ลเมืองที่มี

คุณ
ค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ
หาสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและชุมชน โดยการ

สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้
นฐานโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ผู้เรียนสามารถปฏิบตัิทักษะทางวิชาชีพ
 ตรวจประเมิน วินจิฉัย ส่งเสริม 

ป้องกัน รักษา และฟื้
นฟู

 โดยใช้เหตุผลทางคลินิก 

ผู้เรียนสามารถแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มบีุคลิกภาพ
และสุขภาพ

ที่ด ี

ผู้เรียนสามารถให้บริการทางกายภาพ
บำบัดอย่างมศีิลปะ 

PLO 

1 

PL

O 2 

PLO 

 3 

PLO  

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO  

7 

PLO 

 8 

PLO 

 9 

PLO 

 10 

Sub-PLO     1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

6. ทักษะการปฏิบัตวิชิาชีพ                                                         

(6.1) สามารถปฏิบัตทิักษะทางวิชาชพีกายภาพบําบัด ในการตรวจประเมนิ วินิจฉัยทาง

กายภาพบําบัด ป้องกัน บําบัดรักษา ฟืน้ฟูและสง่เสรมิสุขภาพแก่ผู้ใช้บรกิารตาม

มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัด 

    P M M M          F F F F M M M M M M M 

(6.2) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชพีกายภาพบําบัดอย่างเปน็องค์รวม โดยประยุกต์ใช้

ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบาํบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใชเ้หตุผลทาง

คลินิกและหลักฐานเชงิประจักษ์ในการปฏิบัติงาน 

  P P              F F F F        

หมายเหตุ : F=Fully fulfilled, M=Moderately fulfilled, P=Partially fulfilled 
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ภาคผนวก ฐ 

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนสำหรับการลงทะเบียนเรยีน                     

ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 
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ภาคผนวก ฑ 

ผลพิจารณาการวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑติ                                 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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สรุปผลการวิพากษ์ 

(ร่าง) หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

หมวด 

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3  ท่านที่ 4 ท่านที่ 5  

 

ท่านที่ 6 
 

1 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

2 เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

3 เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

4 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

5 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

6 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

7 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

8 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 
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ชี้แจงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒ ิ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ลำดับ ข้อวิพากย์ ชี้แจงรายละเอียด 

1 ข้อ 8.1 ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน ขยายความ 

หรือ ยกตัวอย่างให้เห็นขอบข่ายการปฏิบัติงานและ

เห็นภาพพจน์มากขึน้ 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 3 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

8. อาชพีท่ีสามารถปฏิบัตไิด้หลังสำเร็จการศึกษา  

      8.1  นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล

ทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้

พิการ คลินิกกายภาพบาบัดส่วนตัว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ธุรกิจบริการ

สุขภาพ และสโมสรกฬีา เป็นต้น 

      8.2  นักวชิาการด้านสุขภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

      8.3  อาชพีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

      8.4  นักวจิัยหรือผู้ช่วยนักวจิัย 

      8.5  ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษา ทัง้ในและต่างประเทศ 

      8.6  นักกายภาพบำบัดท่ีทำงานต่างประเทศ   

      8.7  ผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว   

      8.8 นักกายภาพบำบัดอิสระ  

2 รูปแบบสารบัญ  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 4 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

3 เสนอให้เพิ่ม หัวข้อที่ 8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ ให้

ครอบคลุม เอกชน คลินิก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์

o คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

8. อาชพีท่ีสามารถปฏิบัตไิด้หลังสำเร็จการศึกษา  
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การศึกษาพิเศษ สโมสรกีฬา หรือ ต่างประเทศ 

(ผู้ปกครองและเด็กจะได้เห็นภาพอนาคต) 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 6 

      8.1  นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล

ทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้

พิการ คลินิกกายภาพบาบัดส่วนตัว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ธุรกิจบริการ

สุขภาพ และสโมสรกฬีา เป็นต้น 

      8.2  นักวชิาการด้านสุขภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

      8.3  อาชพีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

      8.4  นักวจิัยหรือผู้ช่วยนักวจิัย 

      8.5  ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษา ทัง้ในและต่างประเทศ 

      8.6  นักกายภาพบำบัดท่ีทำงานต่างประเทศ   

      8.7  ผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว   

      8.8 นักกายภาพบำบัดอิสระ 

4 การรับเข้าศึกษา: รับนสิิตต่างชาติเป็นโอกาสที่ดี ท้ังนี้ 

การรับนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ควร

มขี้อมูลเพิ่มเตมิในการอธิบายการใชภ้าษาไทยได้เป็น

อย่างดีว่าคืออะไร และไม่ทราบว่าหลักสูตรมีการ

วางแผนและกลยุทธ์ในการมีงานทําของนิสิตในส่วนนี้

อย่างไร 

ผู้ทรงคุณวุฒท่ิานท่ี 5 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

5.4  การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี (มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี) โดยการวางแผนในการมีงานทําของนิสิตคือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

แนวทางการประกอบอาชพีก่อนนสิิตตัดสนิใจเข้ารับการศึกษาวิชาชพีกายภาพบำบัด ดังนี ้ 

1. ผู้ท่ีต้องการทำงานในประเทศไทย กรณท่ีีนิสติไม่ใช่สัญชาติไทย การสมัครสอบความรู้เพื่อ

ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขของสภากายภาพบำบัด และ 2. กรณท่ีีต้องการทำงานต่างประเทศ ตอ้งสอบ License 

ของประเทศน้ัน ๆ  

5 ข้อ 11 สถานการณ์ควรเพิ่มเติมสถานการณ์ปัจจุบัน 

เช่น สถานการณ์ COVID-19 เพื่อ เป็นแนวทางในการ

พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรได้เขียนไว้ว่า 

o คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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“เพื่อให้สามารถปรับความรู้ในการแก้ไขปัญหาของ

สังคมในปัจจุบัน” 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 

6 รายวิชา การเตรียมพร้อมสู่สูงวัย เป็นวิชาเลือกเสรี 

และหลักสูตรอื่นสามารถลงเรียนได้ทั้งนี้ จะมีโอกาส

ให้นิสิตของหลักสูตรกายภาพบําบัดไม่เลือกไหมหรือ 

เน ื ้อหาท ี ่สอนไม ่สามารถเห ็นบทบาทของนัก

กายภาพบําบัดในงานผู้สูงอายุหรือไม่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 5 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

นสิิตของหลักสูตรกายภาพบําบัดมโีอกาสเลอืกเรียนรายวชิาการเตรียมพร้อมสู่สูงวัย 

โดยเนื้อหาที่สอนสามารถเห็นบทบาทของนักกายภาพบําบัดในงานผู้สูงอายุ 

 

 

 

7 ประเด็นเรื่อง เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ไม่น่าจะ

เกี่ยวข้องเนื่องจากเราเขา้สู่ประชาคม 

อาเซียนมานานแล้ว อีกประการคือ ไม่เห็นการปรับ

หลักสูตรที่สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

ดังนั้น เหตุผลข้อนี้อาจไม่ต้องใส่ลงไปในหลักสูตรปี 

65 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

8 นอกจากนี้ยังมีประเด็นในการผลิตบัณฑิตให้มีความ

เป็นสากล โดยภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่จําเป็นในการ

สื ่อสารในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ไม ่พบว่า

หลักสูตรมีการเน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ

จํานวนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ให้เรียน (ของหมวด

รายวิชาศึกษาทั่วไป) มีเพียง 2 รายวิชาเท่านั้น จึงไม่

þ คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

จํานวนรายวชิาภาษาอังกฤษท่ีให้เรียน มี 3 รายวชิา  

- 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชวีติประจำวัน 3(2-2-5) English for Daily Life    

- 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5) English for Communication 

- 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวชิาการและวิชาชพี 3(2-2-5) English for 

Academic and Professional Communication 
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แน่ใจว่าหลักสูตรจะดําเนนิการผลักดันดา้นความเป็น

สากลอย่างไร 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรจะดําเนินการผลักดันด้านความเป็นสากลผ่านรายวิชาสัมมนา และ

ภาคนพินธ์ นอกจากนี้ จะผลักดันดา้นความเป็นสากลผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้วย 

9 ข้อ 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื ่น อยากให้เพิ่ม

สถาบัน/สถานท่ีฝึกปฏิบัตงิานทางคลินิก และสถาบัน

ท่ีมีการลงนาม MOU ร่วมกัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการดำเนนิงานเพื่อลงนาม MOU ร่วมกัน ระหว่างสาขาวชิากายภาพบำบัด 

คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา กับโรงพยาบาลพะเยา 

10 ข้อ 8 อยากให้เพิ่มช่องทางอื่นในการประกอบอาชีพ 

เช่น คลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว และ ธุรกิจบริการ

สุขภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

8. อาชพีท่ีสามารถปฏิบัตไิด้หลังสำเร็จการศึกษา  

      8.1  นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล

ทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้

พิการ คลินิกกายภาพบาบัดส่วนตัว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ธุรกิจบริการ

สุขภาพ และสโมสรกฬีา เป็นต้น 

      8.2  นักวชิาการดา้นสุขภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

      8.3  อาชพีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

      8.4  นักวจิัยหรือผู้ช่วยนักวจิัย 

      8.5  ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศกึษา ทัง้ในและต่างประเทศ 

      8.6  นักกายภาพบำบัดท่ีทำงานต่างประเทศ   

      8.7  ผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดส่วนตัว   

      8.8 นักกายภาพบำบัดอิสระ 

11 ข้อ 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน อยากให้เพิ่ม

สถานท่ีฝึกปฏิบัตงิานทางคลินกิและพืน้ท่ีลงชุมชน 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พิจารณาปรับแก้ไข มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะสหเวชศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทย

ลัยพะเยา) แหล่งฝึกปฏิบัติทางคลินิก (โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด
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ต่าง ๆ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน จ.พะเยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พะเยา และ

พื้นท่ีชุมชนต่าง ๆ ใน  

อ.เมอืง จ.พะเยา และ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

 

12 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

อยากให้วิเคราะห์เชื่อมโยงในประเด็นที่มีผลกระทบ

ในการออกแบบหล ักส ู ตรท ี ่ ท ั นสม ั ย  ได ้ แก่  

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื ้อไวรัสโควิด-19 

(COVID-19) แผนการปฏิรูประบบสาธารณสุขของ

ไทย (ระบบส ุขภาพปฐมภ ูม ิแนวใหม ่ )  ท ิศทาง

สาธารณสุขไทยในยุคเปิดเสรีทางการค้า (CPTPP) 

ความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่มีการ

เปล ี ่ ยนแปลงอย ่ างก ้ าวกระ โดด ซ ึ ่ ง รวมถ ึ ง

ความก ้าวหน ้าอย ่ างรวดเร ็ วของ เทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

13 ข้อ 11.2 การวางแผนหลักสูตรอยากให้คานึงถึง การ

เปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมท่ีเนน้ individual health 

care ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้ 

Tele-Medicine, Tele- Rehab ก า ร เปล ี ่ ย นแปลง

โครงสร้างประชากรที่มีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น 

(Aging Society) ความรู ้ เร ื ่องก ัญชา ปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ โดยเฉพาะพื้นท่ีตั้ง

o คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 
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ของมหาวิทยาลัย การปฏิรูประบบสุขภาพของไทย

เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในความเป็นสังคม

เมือง (Urbanization) ความก้าวหน้าทางวิทยาการ

ด้านการแพทย์ และ Wellness เป็นต้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 

14 ข้อเสนอแนะในข้อ 5-6 สามารถนำมาวิเคราะห์

เพื่อให้เห็นแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรที่

แตกต่างไปจากหลักสูตรแบบเดิม เนื่องจาก ความ

ต้องการด้านสุขภาพของประชาชนเริ่มเปลี่ยนไปจาก

เดิม ระบบริการสุขภาพที่เป็นลักษณะงาน / คนจ้าง

งาน / เครื่องมือ / และรูปแบบบริการใหม่ ๆ จะส่งผล

ต ่อการออกแบบหล ักส ูตร อยากให ้อาจ ารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพจิารณาในประเด็นเหล่านี้ดว้ย 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ลำดับ ข้อวิพากย์ ชี้แจงรายละเอียด 

1 ข้อ 1.2 ย่อหน้าท่ี 2 เพ่ิมข้อความ ฟืน้ฟูสภาพ ต่อ

จากคำวา่ บริการบำบัดรักษา 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 3 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

2 อยากให้แสดงถงึอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยพะเยา 

เช่น เน้นการผลิตเด็กเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ผลิตเพื่อ

ทำงานชุมชน ผลิตเพื่อเป็นผู้นำดา้น health product 

หรือ innovation เป็นต้น ผลิตเด็กให้มีความพร้อมใน

การส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 6 

 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

ความเชื่อมโยงของอัตลักษณ์ของนสิิตสาขากายภาพบำบัด ม.พะเยา กับ PLOs ไดแ้สดงไว้

ใน “ภาคผนวก ข” ตารางแสดงความเชื่อมโยงของ PLOs ของหลักสูตร กับ วิสัยทัศน์   อัต

ลักษณ์ จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยและคณะสหเวชศาสตร์ สมรรถนะนักกายภาพบำบัด 

มคอ.1 สาขาวิชากายภาพบำบัด และความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  

3 ตามปรัชญาของหลักสูตรยังไม่เห็นชัดว่าหลักสูตร มี 

Program Learning Outcomes โดยจัดให้นสิิตเป็นนัก

กายภาพบําบัดท่ีมีสมรรถนะเท่ียงธรรม และสํานึก

รับใชชุ้มชนอย่างไร 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

สมรรถนะเท่ียงธรรมนัน้ได้จัดรวมอยู่ใน PLO4 ส่วนสำนึกรับใชชุ้มชนอยู่ใน PLO7 สาเหตุท่ี

ไม่ไดใ้ชค้ำว่าเท่ียงธรรม และสำนึกรับใชชุ้มชนโดยตรงใน PLOs เนื่องจากทางสาขา

จำเป็นต้องจัดทำ PLOs ท่ีเชื่อมโยงท้ังสภากายภาพบำบัดและมหาวิทยาลัยพะเยา 

4 ในแผนการพัฒนาเพ่ือบัณฑิตสอบผ่านการขึน้

ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชพีกายภาพบําบัด ไม่ต่ำ

กว่า 80 ซึ่งการรับนสิิตเป็นชาวต่างชาติไม่ทราบว่า

สถาบันวางแผนและกลยุทธ์ ในส่วนนี้ อย่างไร 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

ใชกุ้ลยุทธ์เหมอืนกันกับนิสติชาวไทย เนื่องจากได้ระบไุวในส่วนของการรับเข้าศึกษา (หมวด

ท่ี 1) แลว้ว่ากรณเีป็นนิสติต่างชาต ิจะต้องเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างด ีและใชก้ารเรียนการ

สอนท้ังหมดเป็นภาษาไทย  
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5 ในปรัชญาของหลักสูตร “เท่ียงธรรม” ไม่เห็นชัดเจน

ว่ามีกระบวนการสอนหรือพัฒนาผู้เรียน อย่างไร 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

กระบวนการสอนหรือพัฒนาผู้เรียนเร่ืองความเท่ียงธรรม จะอยู่ในรายวชิาเกือบทุกรายวชิา

โดยเฉพาะรายวชิาฝกึงาน เช่น นสิิตจะตอ้งให้การรักษาผู้ป่วยทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็น

ต้น 

6 ความสําคัญ ควรใส่เอกลักษณข์องหลักสูตรท่ี

สอดคล้องกับปรัชญา (ดา้นกายภาพบําบัดชุมชน) 

เข้าไปให้เห็นเด่นชัดดว้ย 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

7 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรสัมพันธ์กับปรัชญา

และวิชาชพี ไมใ่ช่การกําหนดแบบกว้าง ๆ ไม่เห็น

ภาพท่ีชัดเจนว่าหลักสูตรตอ้งการพัฒนานัก

กายภาพบําบัดท่ีมีหน้าตาอย่างไร มีเอกลักษณ์ ต่าง

กับหลักสูตรของสถาบันอ่ืนอย่างไร อกีทัง้ไม่มกีาร

กําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา clinical skill 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดให้มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี  

1. มทัีกษะทางวิชาชพีในการตรวจประเมิน วินจิฉัย ส่งเสริม ปอ้งกัน รักษา และฟืน้ฟู โดยใช้

เหตุผลทางคลินกิ และปฏิบัตงิานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  

2. สามารถทำงานเป็นทีมดว้ยการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  

3. สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้นฐานเพื่อแกไ้ขปัญหาสขุภาวะชุมชน  

4. สามารถเรียนรู้ตลอดชวีติดว้ยตนเอง   

แสดงออกซึ่งบุคลิกภาพและเป็นแบบอย่างด้านการดูแลสุขภาพท่ีดี 

 

 

 



263 
 

8 การกําหนดวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนก่อน แลว้จึงต้ัง

ตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัดได้ (PLO) มเิช่นนัน้ จะไม่สัมพันธ์

กัน และเน้นกันคนละดา้น เช่น วัตถุประสงค์ 1.3.6 

ไม่มวีัดใน PLO 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดให้มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี  

1. มทัีกษะทางวิชาชพีในการตรวจประเมิน วินจิฉัย ส่งเสริม ปอ้งกัน รักษา และ

ฟื้นฟู โดยใชเ้หตุผลทางคลินิก และปฏิบัตงิานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชีพ  

2. สามารถทำงานเป็นทีมด้วยการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์  

3. สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้นฐานเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาวะชุมชน  

4. สามารถเรียนรู้ตลอดชวีติดว้ยตนเอง   

5. แสดงออกซึ่งบุคลิกภาพและเป็นแบบอย่างด้านการดูแลสุขภาพท่ีด ี 

9 ตรวจสอบ spelling ของ PLO ในขอ้ 3 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

ตรวจสอบแลว้ไม่พบความผิดพลาด  

10 PLO 6 ข้อ 1 ไม่นา่จะวัดด้วยการอธิบาย 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

เรียงตามลำดับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom  

11 PLO10 ข้อ 1 เหมอืนกับ PLO 4 ข้อ 2 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

ท้ัง 2 ข้อเหมอืนกันในประเด็นสทิธิผู้ป่วยเท่านั้น แต่หัวขอ้หลักมีความแตกต่างกัน  

12 PLO10 “อย่างมศีลิปะ” อาจจะไม่ชัดเจน และวัด

ลําบาก ตามที่เห็นในข้อย่อยของ PLO10 ตอ้งการจะ

ใชว้่า “สอดคลอ้งกับสถานการณ์” หรือ “เหมาะสม

ตามสถานการณ์” หรอืไม ่

þ คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 
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ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 คำว่า “อย่างมีศิลปะ” สามารถวัดโดยพจิารณาจาก “เหมาะสมตามสถานการณ์” ซึ่ง

จำเป็นต้องใชค้ำว่าอย่างมศีลิปะเนื่องต้องเชื่อโยงกับการเป็นผู้มีสุนทรียภาพใน

วัตถุประสงค์ข้อ 1.3.6 ซึ่งเป็นขอ้กำหนดของทางมหาวิทยาลัยพะเยา  

13 ข้อ 3 แผนพัฒนาปรับปรุง หลักฐานและตัวบ่งชี้ใน

ตารางไม่สอดคล้อง เช่น พัฒนาการของ อาจารย์

ผู้สอน ไมไ่ด้รายงานใน มคอ 3,4,5,6 แต่ควรมกีาร

ประเมินหรือไม่/ หลักสูตรมคีวาม ทันสมัย และเป็นท่ี

ตอ้งการของผู้เรียน น่าจะทราบจากการสาํรวจของ

หลักสูตร ไม่ได้อยู่ใน มคอ.7 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

หลักฐานและตัวบ่งชี้ สำหรับพัฒนาการของ อาจารย์ผู้สอน ไดถู้กเปลี่ยนเป็น “SAR-

PT หัวขอ้ AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ (Academic Staff 

Quality)”  

14 ข้อ 1.3 อยากให้เขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็น

วัตถุประสงค์จริง ๆ ท่ีสะท้อนความโดดเด่นและ

ทิศทางในการดำเนนิงานของหลกัสูตร 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดให้มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี  

      1. มทัีกษะทางวิชาชพีในการตรวจประเมิน วินจิฉัย ส่งเสริม ปอ้งกัน รักษา และ

ฟื้นฟู โดยใชเ้หตุผลทางคลินิก และปฏิบัตงิานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวชิาชีพ  

      2. สามารถทำงานเป็นทีมด้วยการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์  

      3. สร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรมพื้นฐานเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาวะชุมชน  

      4. สามารถเรียนรู้ตลอดชวีิตดว้ยตนเอง   

      5. แสดงออกซึ่งบุคลิกภาพและเป็นแบบอย่างด้านการดูแลสุขภาพท่ีด ี 

15 อยากให้พิจารณาในเร่ืองของสมรรถนะนัก

กายภาพบำบัดแห่งอนาคต และ มาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาตท่ีิกำหนดผลลัพธ์ทางการศกึษาท่ี

þ คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 
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กำหนดใหผู้้เรียนมคีุณลักษณะ 3 ด้าน คือ (1) ผู้

เรียนรู้ (2) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (3) พลเมอืงท่ี

เข้มแข็ง ทัง้หมดน้ีเป็นขอ้มูลสำคัญในการกำหนด 

program Learning outcome (PLOs) ของหลักสูตร 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

PLOs ได้ถูกกำหนดขึน้โดยมีความสอดคล้องกับขอ้กำหนดของมหาวิทยาลัยพะเยาและ

สภากายภาพบำบัด  

16 ในเชงิวชิาชีพ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรท่ีให้

ความสำคัญในเร่ืองของ Health Promotion and 

Prevention จะทำให้บัณฑิตมทัีกษะและความ

หลากหลายในการทางานเพ่ือประกอบอาชพีเพิ่ม

มากขึ้นในอนาคต 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

การส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคได้ถกูระบุไวแ้ลว้ในส่วนของความสำคัญ หัวข้อ 1.2 

17 ข้อ 2 อยากแนะนำให้เขียน PLOs ท่ีสะท้อนความโดด

เด่นและกระชับ (ไม่น่าจะมขี้อยอ่ย) หากแสดง

โครงสร้างท่ีเป็นแผนภาพให้เห็น Alignment ตัง้แต่ 

ปรัชญาของหลักสูตร – วัตถุประสงค์หลักสูตร – 

PLOs – เนื้อหาในรายวชิา เพื่อสะทอ้นให้เห็นความ

เชื่อมโยงของรายละเอยีดเนื้อหาในหลักสูตรท้ังหมด 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

PLOs ได้ถูกกำหนดขึน้โดยมีความสอดคล้องกับขอ้กำหนดของมหาวิทยาลัยพะเยาและ

สภากายภาพบำบัด  

18 อยากให้กำหนด Entrustable Professional Activity 

(EPA) ของกิจกรรมหรือเนื้อหาที่เป็นสมรรถนะ

สำคัญของหลักสูตร เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพตาม

สมรรถนะสำคัญของบัณฑิตและสรา้งจุดเน้นสาหรับ

การสื่อสารไวใ้น มคอ.2 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข 

EPA ไดถู้กจัดรวมไวใ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งอยู่ใน มคอ. 3  
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19 ข้อ 3 แผนพัฒนาปรับปรุง เสนอให้เพิ่ม การใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

หลักสูตร เช่น การพัฒนา electronic portfolio นสิิต 

การพัฒนาทักษะการสอนทางคลินิกให้กับ Clinical 

Instructor และ การพัฒนาสื่อการสอนและเทคนิค

การสอนแบบออนไลน์ 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

o คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข   
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

ลำดับ ข้อวพิากย์ รายละเอยีด 

1 ปัจจุบัน มคอ.1 ของวิชาชพีกายภาพบําบัดยังกําหนดให้ 

ผู้เรียนในหลักสูตรกายภาพบําบัด ตอ้งเป็นสาย

วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แต่คุณสมบัตขิ้อ 2.2 ไม่มี

การระบุข้อนี้ 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข   

รายละเอียด ข้อ 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา ดังนี้ “2.2.1 สำเร็จประโยคมัธยมศกึษาตอน

ปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ซึ่งกระทรวงศกึษาธิการรับรอง”  

2 งบประมาณตามแผน รายรับน้อยกว่ารายจ่ายเกือบ 10 

เท่า หากเป็นเช่นนี้ ทางหลักสูตรจะไม่สามารถเปิด

ดำเนนิการในระยะยาวได้ 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข   

รายละเอียดงบประมาณตามแผนของหมวดรายรับและหมวดรายจ่าย  

3 ข้อ 3.1.2 มกีารปรับโครงสร้างหลักสูตร แต่ไม่ทราบ

เหตุผลในการปรับ (เช่น มาจาก feedback ของ 

stakeholder กลุ่มใด) ซึ่งเมื่อดูจากภาคผนวกด้านหลัง 

พบว่าเป็นการปรับในจำนวนหน่วยกิตและคำอธิบาย

รายวชิาเป็นส่วนใหญ่และมกีารยกเลิกรายวิชาเภสัช

วทิยา จึงไม่ทราบว่า เนื้อหาด้านเภสัชวิทยา ได้บรรจุลง

ในรายวิชาใดบ้าง 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม  

 พจิารณาปรับแก้ไข 

1. เหตุผลในการปรับโครงสร้างหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565 ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรมกีระบวนการรวบรวมข้อมูลจาก stakeholders มาพจิารณา

ร่วมกัน  

2. ในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มกีารยกเลิกรายวิชา

เภสัชวิทยา แต่ได้มีการบรรจุเนื้อหาทางด้านเภสัชวิทยาเข้าไปในหัวข้อเรียนของรายวิชาตาม

แขนงต่าง ๆ เพื่อให้นิสติสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านยาร่วมกับกายภาพบำบัดใน

ระบบต่าง ๆ ดังนี้ 

      - กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 

      - กายภาพบำบัดในระบบประสาท  
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      - กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต  

      - กายภาพบำบัดในเด็ก  

4 รายวชิาในกลุ่ม วิชาเอกเลือก ไม่ชัดเจนว่า เหตุใดจึง

เนน้ 2 วชิา (ด้าน) นี้ เนื่องจากไม่ได้ระบุใน หลักการ

และเหตุผลของการปรับหลักสูตรในหมวดท่ี 1 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

1. การพัฒนารายวชิา 381486 กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นกลุ่มวิชาเอกเลือก 

เนื่องจากสถานการณ์ทางสุขภาพในปัจจุบันพบว่า ประชากรมแีนวโนม้เป็นโรคเบาหวานเพิ่ม

มากขึน้ทุกปี โดยเฉพาะโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 ซึ่งงานทางกายภาพบำบัดโดยเฉพาะ

โรงพยาบาลในชุมชน นักกายภาพบำบัดมบีทบาทสำคัญในการช่วยตรวจประเมนิ ดูแลรักษา

และฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากข้อมูลดังกล่าวทำให้คณาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนักกายภาพบำบัดสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ดังนั้น ทางสาขาวชิากายภาพบำบัดจึงได้กำหนดให้มีรายวชิานี้เพื่อเป็นวิชาเอก

เลอืกในหลักสูตรปรับปรุง 2565 ให้กับนสิิตกายภาพบำบัด โดยรายละเอียดหัวข้อสอนของ

รายวชิานี้จะเน้นความรู้และเนื้อหาของโรคเบาหวานท่ีเกี่ยวข้องกับงานกายภาพบำบัด 

2. การพัฒนารายวชิา 381485 กายภาพบำบัดกับความงามเป็นกลุ่มวชิาเอกเลือกเนื่องจาก

การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกายภาพบำบัด ม.พะเยา พบว่าส่วนหนึ่งทำงานใน

คลินิกเสริมความงามท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือทางกายภาพบำบัดเพื่อการ

ส่งเสริมความงาม และการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดังนัน้ ทาง

หลักสูตรปรับปรุง 2565 จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของงานกายภาพบำบัดทางด้านความงาม 

โดยเนื้อหาของรายวิชานี้จะเป็นการส่งเสริมความรู้ทางด้านความงามต่าง ๆ ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ ด้านการบริหารจัดการสถานบริการความงาม เป็นตน้ เพื่อท่ีนิสติจะได้นำ

ความรู้ท่ีได้ไปต่อยอดในงานกายภาพบำบัดของตนเองได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

5 รายวชิากายภาพบําบัดในระบบต่าง ๆ มกีารเขยีน

คำอธิบายรายวชิาท่ีแตกต่างกัน ทำให้ไม่เห็นว่าการซัก

ประวัต ิตรวจร่างกาย อยู่ในรายวิชาเหล่านั้นด้วย

หรือไม่ เนื่องจากไม่เห็นมวีิชาท่ีแยกเร่ืองการซักประวัติ

และตรวจร่างกายออกมา 

เนื้อหาทางด้านการซักประวัต ิและตรวจร่างกายได้บรรจุไว ้ใน มคอ.3 ของรายวิชา

กายภาพบำบัดในระบบต่าง ๆ ท้ัง 4 ระบบ ได้แก่ 

      - กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 

      - กายภาพบำบัดในระบบประสาท  

      - กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต  
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ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2       - กายภาพบำบัดในเด็ก 

6 ไม่เห็นการนํา evidence based practice มาใชใ้นการ

รักษาทางกายภาพบําบัด 4 สาขาหลัก เห็นเฉพาะแค่

วชิากายภาพบําบัดในภาวะเฉพาะ 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

evidence based practice ท่ีใชใ้นการรักษาทางกายภาพบําบัดได้บรรจุไว ้ใน มคอ.3 ของ

รายวชิากายภาพบำบัดในระบบต่าง ๆ ท้ัง 4 ระบบ ได้แก่ 

      - กายภาพบำบัดในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 

      - กายภาพบำบัดในระบบประสาท  

      - กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและไหลเวียนโลหิต  

      - กายภาพบำบัดในเด็ก 

7 คำอธิบายรายวชิาของ การฝึกปฏิบัตทิาง

กายภาพบําบัด แต่ละรายวชิา ไม่เห็นความแตกต่าง

ของ skill อย่างชัดเจน เช่น 1 และ 2 ดูคล้ายกันมาก 3 

และ 4 ไม่ค่อยต่างกัน  นอกจากนี้ ในรายวิชาคลินิก มี

การกำหนดหน่วยกิตท่ีไม่สม่ำเสมอ เช่น 2 หน่วยกิต

เท่ากัน แต่ช่ัวโมงแตกต่างกันมาก หรือ 2 หน่วยกิต แต่

มจีำนวนชั่วโมงมากกว่า 3 หน่วยกิต เป็นต้น การ

กำหนดหน่วยกิตเช่นนี้ จะไม่สะท้อนหน่วยกิตและ 

workload ท่ีเกิดขึน้จริงสำหรับรายวชิาประเภทเดียวกัน 

(การฝึก clinic) เสนอว่าควรปรับจำนวนหน่วยกิตให้

สะท้อนความเป็นจริง ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้ว

หน่วยกิตท้ังหลักสูตรนี้คือเท่าใด 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข   

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้แก้ไขจำนวนชั่วโมงใน

รายวชิาการฝึกปฏิบัตงิานทางคลินกิท้ัง 4 รายวชิา ดังนี้ 

- 381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1 หน่วยกิต 2(0-6-3) จำนวนชั่วโมงฝึกงาน 90 

ชั่วโมง  

- 381351 การฝึกปฏบัิติทางกายภาพบำบัด 2 หน่วยกิต 3(0-21-11) จำนวนชั่วโมงฝึกงาน 

350 ชั่วโมง  

- 381452 การฝึกปฏบัิติทางกายภาพบำบัด 3 หน่วยกิต 2(0-6-3) จำนวนชั่วโมงฝึกงา 90 

ชั่วโมง  

- 381453 การฝึกปฏบัิติทางกายภาพบำบัด 4 หน่วยกิต 5(0-35-18) จำนวนชั่วโมงฝึกงาน 

560 ชั่วโมง 

8 ข้อ 3.2 รายชื่ออาจารย์ ทําไมจึงใส่อาจารย์พิเศษ 4 คน 

โดยไม่มชีื่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร 

เห็นว่าถ้าจะใส่อาจารย์พิเศษ ควรใส่อาจารย์ผู้สอน

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข   

แก้ไขโดยใส่เฉพาะรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ด้วย  มิเช่นนั้น ไม่ตอ้งใส่เลยให้มีเฉพาะอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

9 จัดรูปแบบหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  แก้ไขตามคำแนะนำ  

10 รายวชิา 381380 เกี่ยวกับผู้สูงอายุมีจำนวนหรือเนื้อหา

ความเพียงพอหรือไม่ ท่ีจะสนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตร ในข้อ 12.1  

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

มคอ.3 รายวชิา 381380 กายภาพบำบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ จากเนื้อหาในหัวข้อ

สอนท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ พบว่ามรีายละเอยีดเนื้อหาการสอนท่ีครอบคลุมทางด้านการตรวจ

ประเมนิ การดูแล และการส่งเสริมสุขภาพทางด้านต่าง ๆ ในผู้สูงอายุ จากเนื้อหาดังกล่าว

เพียงพอในการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรท่ีได้กล่าวไวว้่า โครงสร้างประชากรของสังคม

เปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวย่อมส่งผล

กระทบท้ังต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในรายวชิานี้มีเนื้อหาท่ีพัฒนา

มาจากปัญหาดังท่ีได้กล่าวไวข้้างตน้ เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้ 

11 การพัฒนาสู่วิชาเลือกเสรี 381487 ควรมกีารกล่าวถึง

ในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและความสำคัญของ

การเตรียมพร้อมสู่สูงวัย 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข   

เพิ่มเติมรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิชาเลือกเสรี 

รายวชิา 381347 การเตรียมพร้อมสู่สูงวัย ดังนี้ “จากความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละการแพทย์ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวความสำเร็จในการคุมกำเนิดของ

ประเทศไทยทำให้อัตราการเกิดลดลงเป็นอย่างมากทำให้โครงสร้างประชากรของสังคม

เปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวย่อมส่งผล

กระทบท้ังต่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนัน้ การเตรียมตัวเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุและหลัง

เกษียณอายุถือว่าเป็นการวางแผนชวีติอย่างหนึ่งท่ีมีเป้าหมายการประสบความสำเร็จและมี

ความสุขในชวีติเพื่อเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ และเป็นหลักประกันความมั่นคงในชวีิตท้ังทาง

เศรษฐกิจ สุขภาพและสังคม” 
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12 จำนวนคนของอาจารย์พิเศษและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เพียงพอต่อการจัดการหลักสูตรหรือไม่ 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์พิเศษมีเพยีงพอสำหรับการจัดการ

หลักสูตร ตามเกณฑ์รับรองสถาบันของสภากายภาพบำบัด 

13 อยากให้มองกลุ่มคนเรียนท่ีเป็นคนกลุ่มใหม่ 

นอกเหนอืจากนักเรียนมัธยมปลายสายวิทย์ โดยอาจ

พจิารณารับกลุ่มคนทำงานในรูปแบบ (New Track) เข้า

มาเรียน ผลิตนักกายภาพบำบัดวิถีใหม ่

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒท่ีิได้แนะนำว่าหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตควร

มองการรับผู้เรียนท่ีไม่จำกัดเฉพาะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ควรมอง

หากลุ่มผู้เรียนอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะท่ีช่วยให้หลักสูตรมกีารเปิดกวา้งในการรับผู้เรียนท่ี

มพีื้นฐานทางด้านการเรียนท่ีหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามในหลักสูตรกายภาพบำบัด

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ยังมขี้อกำหนดในเร่ืองคุณสมบัติของผู้เข้าศกึษาท่ีได้

กำหนดไวว้่า “สำเร็จประโยคมัธยมศกึษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ซึ่ง

กระทรวงศกึษาธิการรับรอง” 

14 หากเป็นไปได้ อยากให้เพิ่มจำนวนรับนสิิตมากขึน้  

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

หากอาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิตสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

และกลับมาปฏิบัตงิานได้ครบตามจำนวนหรือเพยีงพอตามเกณฑ์สภากายภาพบำบัดกำหนด 

ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนในการเพิ่มจำนวนการรับนสิิตระดับปริญญาตรี รวมท้ังการ

เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศกึษาในอนาคต 

15 หลักสูตรการออกแบบรายวิชาเป็นแบบก้อน ๆ (Silo 

Education) แบ่งเป็นวิชาตามศาสตร์เฉพาะ มขี้อสังเกต

ว่า ปัจจุบันเนื้อหาทางการแพทย์และกายภาพบำบัดมี

ความซับซ้อน ข้ามศาสตร์ และแนวทางการรักษาก็

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก องค์ความรู้แบบแยก

ส่วนอาจจะไม่ทันต่อปรากฏการณ์ของโรค อยากฝาก

พจิารณาแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเป็น Problem-

based (PBL) ท่ีควบคู่ไปกับการจัดการศกึษาเพื่อสร้าง

สมรรถนะ (Competency-based) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ี

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและทันสมัย 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้ ทางหลักสูตรมกีารบูรณาการการเรียนการ

สอน และการสอบปฏบัิตกิาร เพื่อให้นิสติได้ฝึกคิดวิเคราะห์ปัญหา เชื่อมโยงความรู้ทาง

ทฤษฎ ีเพื่อวางแผนการรักษาโดยใชเ้หตุผลทางคลินิก นอกเหนอืจากนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาถ่ายทอดสู่การเรียนการสอน 
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ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

16 เนื่องจากไม่เห็น มคอ. 3-4 ทำให้ไม่ทราบรายละเอียด

เนื้อหาในแต่ละรายวชิา มขี้อสังเกตว่า เทคนคิการ

รักษาทางกายภาพบำบัดมคีวามทันสมัย โดยเฉพาะ

เคร่ืองมือทางไฟฟา้ และการออกกำลังกายเพื่อการ

รักษา มคีวามก้าวหนา้และซับซ้อนไปจากเดิมอย่าง

มากมาย อยากให้หลักสูตรพจิารณาความทันสมัยของ

เนื้อหาท่ีเป็นเทคนคิและอุปกรณ์ใหม่ ๆ มาให้นิสิตได้

เรียนและฝึกปฏบัิติอย่างจริงจังในหลักสูตร นอกจากนี้

เทคนคิการออกกำลังกายใหม่ ๆ อาศัยแนวคิดของกาย

วภิาคศาสตร์แนวใหม่ รวมถึงการอธิบาย 

pathomechanics และ pathophysiology ท่ีต่างไปจาก

เดิม ความเป็น expert ของผู้สอนและความพร้อมของ

เคร่ืองมือจึงมคีวามจำเป็นมากขึน้ในสถานการณ์

ปัจจุบัน 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

หลักสูตรกายภาพบำบัดส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เทคนคิการรักษาทาง

กายภาพบำบัดท่ีมีความทันสมัย เพื่อนำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้แก่เพื่อนร่วมงานและ

ประยุกต์ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมกีารอัพเดทความรู้ทางด้านเคร่ืองมอืทาง

ไฟฟา้ โดยการเชิญวทิยากรท่ีเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือท่ีทันสมัยแก่

นสิิตและอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ  

 

17 การนับจำนวนชั่วโมงในรายวิชาการฝึกปฏิบัตงิานทาง

คลินิก มวีธีินับจำนวนชั่วโมงไม่เหมอืนกัน 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข   

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้แก้ไขจำนวนชั่วโมงใน

รายวชิาการฝึกปฏิบัตงิานทางคลินกิท้ัง 4 รายวชิา ดังนี้ 

- 381350 การฝึกปฏิบัติทางกายภาพบำบัด 1 หน่วยกิต 2(0-6-3) จำนวนชั่วโมงฝึกงาน 90 

ชั่วโมง  

- 381351 การฝึกปฏบัิติทางกายภาพบำบัด 2 หน่วยกิต 3(0-21-11) จำนวนชั่วโมงฝึกงาน 

350 ชั่วโมง  
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- 381452 การฝึกปฏบัิติทางกายภาพบำบัด 3 หน่วยกิต 2(0-6-3) จำนวนชั่วโมงฝึกงาน 90 

ชั่วโมง  

- 381453 การฝึกปฏบัิติทางกายภาพบำบัด 4 หน่วยกิต 5(0-35-18) จำนวนชั่วโมงฝึกงาน 

560 ชั่วโมง 

18 เนื่องจากไม่มกีารแสดง Alignment ของการเรียนรู้

ตัง้แต่ปรัชญาการศกึษา วัตถุประสงค์ PLOs, YLO ท่ี

เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

มาตรฐานการศกึษา 2561 และ สมรรถนะนัก

กายภาพบำบัด ม.พะเยา (นักกายภาพบำบัดแห่ง

อนาคต) ทำให้ไม่สามารถเทียบเนื้อหาในรายวิชาว่า

สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามเป้าหมายหรือไม่ แต่หาก

พจิารณาจากโครงสร้างหลักสูตรมคีวามกังวลเกี่ยวกับ

สมรรถนะทางด้าน Soft Skills แม้จะมกีารเรียนการสอน

ในบางส่วนอยู่ในรายวิชา GenEd แต่การอยู่อย่างถูกท่ี

ถูกเวลาจึงสำคัญมาก เช่น วชิา 003204 การจัดการ

สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน ท่ีเรียนตอนปี 2 เทอม

ปลาย อาจทาให้นิสิตได้แต่เข้าใจเชงิทฤษฎีท่ีอาจจะไม่

เชื่อมโยงบนฐานประสบการณ์ของการเป็นนักกายภาพ

บาบัด และวิชา 003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบ

สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิตัล เป็นวิชาท่ีดอียาก

เสนอให้นิสติเรียนตอนปี 4 เพราะสามารถเชื่อมโยงกับ

การทำงานในอนาคตของนสิิตได้ เป็นอย่างดี สามารถ

สร้าง Sense และกรอบความคิดท่ีสร้างสรรค์ในตัวนสิิต

ได้ดีกว่าการเรียนในปี 3 เทอมตน้ และหากเป็นไปได้

หลักสูตรมกีระบวนการในการเชื่อมโยงปรัชญา วัตถุประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ตาม

กรอบ TQF มาตรฐานการศึกษา 2561 และ สมรรถนะนักกายภาพบำบัด ม.พะเยา ดัง

รายละเอียดท่ี สมรรถนะทางด้าน Soft Skills มกีารใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ สอดแทรกในการเรียน

การสอน อย่างไรก็ตามรายวิชา GenEd เป็นโครงสร้างท่ีมหาวทิยาลัยออกแบบให้แก่ทุก

หลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรได้บรรจุรายวชิา 003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การ

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิตัล ไวใ้นชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศกึษาต้น เนื่องจากได้ออกแบบการเรียน

การสอนให้ประยุกต์ความรู้ของรายวิชาเข้ากับรายวิชากายภาพบำบัดในชุมชน 
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อยากให้พานสิิตไปสู่แนวทางการสร้างนวัตกรรมท้ังเชงิ

ความคิด (System) และรูปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒท่ิานท่ี 1 

19 อยากให้ตรวจสอบว่ามกีารจัดการเรียนการสอน/

กิจกรรมท่ีสร้างสมรรถนะอื่น ๆ ท่ีเป็น Soft Science ได้

ครบตามท่ีสภาวชิาชพีกำหนดไว้หรือไม่ มองจาก

โครงสร้างหลักสูตรแล้วไม่แน่ใจ 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

หลักสูตรมกีารจัดการเรียนการสอนโดยการแทรกกิจกรรมท่ีสร้างสมรรถนะอื่น ๆ ท่ีเป็น 

Soft Science มกีารวัดผลประเมินผล รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีช่วยเสริมสร้าง soft 

skill ให้แก่นิสติ เช่น โครงการกายภาพบำบัดสัมผัสชุมชน 

20 อยากให้เพิ่มเนื้อหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรคในบริบทของงานกายภาพบำบัด

นอกเหนอืจากท่ีเรียนในรายวิชากายภาพบาบัดในภาวะ

ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองมือการตรวจประเมนิสมรรถนะใน

ด้านต่าง ๆ ของร่างกาย อาจจะเป็นแบบประเมิน ชุด Kit 

กระบวนการอย่างสั้น เพื่อให้ในการวินจิฉัยเบือ้งตน้

เกี่ยวกับสุขภาวะ การออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรม

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงเทคนิคการ 

Counseling เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานท่ีจะนำไปสู่การทำ 

Tele-Rehab ในอนาคต 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

เนื้อหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในบริบทของงานกายภาพบำบัดมกีาร

บรรจุไวใ้นรายวิชากายภาพบำบัดในสุขภาพสตรีและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ทางหลักสูตรมี

การเพิ่มความรู้ทางเลอืกในรายวิชาเลอืกเสรีท่ีมีเนื้อหาตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒแินะนำ ซึ่ง

รายวชิานี้นอกจากจะเปิดให้นิสติกายภาพบำบัดเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นิสิตสาขา

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถเรียนได้ด้วย 

21 อยากให้เพิ่มเตมิเร่ือง Covid Literacy รวมไปถึงพัฒนา

เนื้อหาท่ีใชใ้นการจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโค

วดิ หรือ สถานการณว์กิฤตท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

 

เนื้อหาเกี่ยวกับ COVID-19 ได้บรรจุไวใ้นรายวชิากายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจและ

ไหลเวยีนโลหิต 1-2 ในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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22 อยากให้ตรวจสอบการนับจำนวนชั่วโมงการฝึก

ปฏบัิตงิานทางคลินิกว่าได้ตามเกณฑ์หรือไม่ และมขี้อ

สงสัยว่าการฝึกปฏิบัตงิานทางคลินิกจำนวน 4 คลินิก 

(เดาว่าอาจมกีารแบ่งย่อย / Rotate ในการฝึก

ประสบการณ์ให้ครบ) อาจจำกัดการเรียนรู้ประสบการ

ในสถานการณ์จริงของรูปแบบการทำงานอื่น ๆ 

นอกจากโรงพยาบาล เนื่องจากตอนนี้วิชาชีพมลีักษณะ

งานท่ีหลากหลาย คนรุ่นใหม่สนใจงานท่ีต่างจาก

โรงพยาบาล การเปิดประสบการณ์ใหม่จะทำให้นิสติมี

สมรรถนะท่ีโดดเด่นขึน้ 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

รายวชิาฝึกปฏบัิติงานทางคลินิกของหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 ท้ัง 4 รายวชิามจีำนวนชั่วโมงรวมท้ังหมด 1,090 ชั่วโมง ซึ่งครบตามเกณฑ์ท่ีสภา

กายภาพบำบัดได้กำหนดไวจ้ำนวน 1,000 ชั่วโมง ท้ังนี้ รายวิชาฝึกปฏบัิตงิานท้ัง 4 รายวชิา

ได้มีการผลัดเปลี่ยนให้นิสิตได้ฝึกปฏบัิตงิานในแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชมุชน เพื่อท่ีนิสิตจะได้รับประสบการณ์ในการฝึก

ปฏบัิตงิานในหลากหลายรูปแบบ 

23 อยากให้หลักสูตรสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพ ใน

ระดับต่าง ๆ  เช่น primary, secondary และ tertiary care 

ยิ่งถ้ามภีาคเอกชน เช่น สโมสรกีฬา ศูนย์ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

จะดีมาก หรือ ไปดูงานให้มาก หรือ หลากหลายขึน้ 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 6 

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้มีรายวิชาฝึก

ปฏบัิตงิานทางกายภาพบำบัด จำนวน 4 รายวิชา ซึ่งในการฝึกปฏบัิตงิานท้ัง 4 รายวชิานี้ 

นสิิตได้มีโอกาสเข้าฝึกปฏิบัตงิานท้ังโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และ

โรงพยาบาลชุมชน จากรูปแบบการจัดการระบบการฝึกปฏบัิตงิานดังกล่าวถือเป็นการ

ส่งเสริมให้นิสิตได้รับประสบการณ์ทางด้านสุขภาพท้ัง 3 ระดับ คือ primary, secondary และ 

tertiary care ส่วนประสบการณ์ในการฝึกปฏบัิตงิานในสโมสรกีฬา ศูนย์ผู้สูงอายุ ยังไม่

สามารถส่งนสิิตฝึกปฏบัิตงิานได้  เนื่องจากข้อบังคับของสภากายภาพบำบัดว่าด้วย

มาตรฐานแหล่งฝึก อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรมีแผนท่ีจะเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์

เหล่านี้ให้กับนสิิตด้วยวธีิการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ยกตัวอย่างเช่น วิชากายภาพบำบัด

ในการกีฬา มีการจัดกิจกรรมเพื่อพานสิิตไปดูงานสโมสรกีฬา รายวชิากายภาพบำบัดใน

ชุมชน ทำกิจกรรมทางด้านสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น 

24 วชิาเอกเลอืก เสนอ กระบวนวิชา นักกายภาพบำบัด

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะต้องเป็นอกี

รายวชิาเอกเลือก ได้มาจากกระบวนการรวบรวมเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

สำคัญ ได้แก่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน อกีท้ังยังสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ของ
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หนึ่งบทบาท/ วิชาชีพของนักกายภาพบำบัดท่ีจะตอ้งมี

สังกัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ปัจจุบันม ี

145 คน กระจายทุกภาคของประเทศ ภาคเหนือเขต 1 มี

นักกายภาพสังกัด อปท. มากท่ีสุด ในประเทศ ซึ่งต่าง

จากกระบวนวชิา กายภาพบำบัดในชุมชน โจทย์เนื้อหา

เนน้ไปทาง ระเบียบท้องถิ่น บทบาทกองสาธารณสุข 

งานกายภาพบำบัด อปท. บทบาทการทำงานร่วมกัน 

สหวิชาชีพและภาคสาธารณสุข 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 

การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน และความงาม อย่างไรก็ตาม หัวข้อท่ีเกี่ยวกับนัก

กายภาพบำบัดสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกำหนดเนื้อหาตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ

เสนอแนะ เช่น ระเบียบท้องถิ่น บทบาทกองสาธารณสุข งานกายภาพบำบัด อปท. บทบาท

การทำงานร่วมกัน สหวิชาชีพและภาคสาธารณสุข เป็นต้น บรรจุไวใ้นรายวิชา

กายภาพบำบัดในชุมชน 1 หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

25 น่าจะเพิ่มเตมิหัวข้อการเรียนท่ีเกี่ยวกับงานด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ/ผู้จัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ

การบริหารจัดการโครงการในชุมชน + กายภาพบำบัด

กับการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคท่ีเกิดใหม่ เช่น COVID-19 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 4 

มกีารกำหนดเนื้อหางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ/ ผู้จัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการ

บริหารจัดการโครงการในชุมชน บรรจุไวใ้นรายวิชากายภาพบำบัดในชุมชน 1 และ

กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคท่ีเกิดใหม่ เช่น COVID-19 บรรจุไวใ้นรายวิชา

กายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 1-2 ในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน และการประเมินผล 

ลำดับ ข้อวิพากย์ ชี้แจงรายละเอียด 

1 PLO 10 อาจตอ้งมีกลยุทธ์ด้านอ่ืนรองรับ เมื่อเกิด

สถานการณ์ท่ีมีขอ้จำกัดในการให้บริการจาก

สถานการณ์จรงิในชุมชน 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 4 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

เนื่องจาก ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรมองเห็นว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตอัน

ใกล้ สถานการณโ์ควิด 2019 ทำให้การจำลองการเรียนการสอน การสอบปฏบัิตกิาร

เสมอืนจรงิทำได้ลำบากมากขึน้ ดังนัน้ ทางหลักสูตรจึงพจิารณาร่วมกันว่า ให้ปรับ

เพิ่มท้ังกลยุทธ์และวิธีการประเมนิผล โดยการจัดทำคลิบ VDO จำลองสถานการณ์

จรงิท้ังแบบท่ีเป็นต้นแบบในการให้บริการท่ีดแีละไม่ด ีให้นิสติไดฝ้ึกแยกแยะความ

แตกต่าง และการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยยึดขอ้มูลพื้นฐานการ

สร้าง plat form ท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมจากผลสะทอ้นการทำ KM รายวชิา

ฝึกงาน  แล้วประเมินผลจาก ร้อยละของการแยกแยะสถานการณ์การรับบริการท่ี

เหมาะสมและไม่เหมาะสม ผลสะทอ้นจากการฝึกงานท้ังในรูปแบบ การประเมินความ

พงึพอใจของผู้รับบริการ และผลจากการทำ KM รายวชิาฝึกงาน  

- จัดทำตน้แบบการให้บริการทางกายภาพบำบัดท่ีเหมาะสมโดยใชส้ื่อต่าง ๆ เข้ามามี

ส่วนร่วม เช่น VDO คลิป เป็นต้น 

2 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติเพื่อสามารถ

ทํางานเป็นนักกายภาพบําบัดชุมชน ในส่วนกลยุทธ์ 

หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสติ อาจไม่ตอบโจทย์

สถานการณ์ปัจจุบัน 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

ขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒสิำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิในการพัฒนาคุณลักษณะ

พเิศษของนิสติ ในส่วนของกลยุทธ์ หรอืกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนสิิต ซึ่งหาก

พจิารณาตามสถานการณ์ปัจจบัุนพบว่า เป็นไปได้ยาก เนื่องจากสถานการณโ์ควิด 19 

ทำให้การเรียนรู้ชุมชน หรือการนำนสิิตออกปฏิบัตงิานในรายวชิาชุมชนเป็นสิ่งท่ีต้อง
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ตระหนักให้มากขึน้ ทัง้นี้ อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมไิด้น่ิงนอน

ใจแต่อย่างไร ได้พิจารณาแนวทางการดำเนนิงานแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  

แบบที่ 1 ในช่วงสถานการณ์ปกต ิระยะเวลาการดำเนนิงาน ท้ังในและเสริมหลักสูตร 

(แสดงดงัรูปท่ี 1)  

แบบที่ 2 ในช่วงสถานการณโ์ควดิ 19 ยังไม่คลี่คลาย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

จะปรับรูปแบบเป็นแบบ virtual mode ตามสถานการณ์ท้ังการเรียนการสอนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทัง้นี้ จะมกีารตดิตามการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดอืน กำกับ

รายงานในท่ีประชุม ทุกเดือน เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสม โดยเบือ้งต้น จาก

สถานการณ์ปัจจุบันนี ้การทำงานในรอบปีการศึกษา 2563 เป็นตัวสะท้อนท่ีดใีนการ

จัดทำรูปแบบการทำงานแบบออนไลน์ในอนาคต ดงักล่าวตามรายละเอยีดต่อไปน้ี 

          การดำเนนิงานการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต คณะสห

เวชศาสตร์ รอบปีการศึกษา 2563 ที่มจีุดเน้น ตามปณธิานของมหาวทิยาลัย “ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”สามารถสรุปได้ดังนี้คอื รายวชิาชุมชน 1 มีการปูพื้นฐาน

การออกแบบความคิด (design thinking) เพื่อให้นสิิตนำไปต่อยอดความรู้ในระหว่าง

ออกฝึกปฏบัิตงิานทางกายภาพบำบัด และรายวชิาท่ีเกี่ยวข้อง และในรายวชิาชุมชน 2 

ท่ีนิสติกลับมาจากฝึกปฏบัิตงิานแลว้ จะตอ้งออกแบบนวัตกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาผู้ป่วย

ทางระบบกายภาพบำบัด พบว่า นิสติสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย

นสิิตนำเสนอนวัตกรรมชุมชนจากการสำรวจปัญหาในเขตพื้นท่ีท่ีตนเองอยู่อาศัยผ่าน

การวเิคราะห์ สังเคราะห์ภายใตค้ำแนะนำของอาจารย์ประจำกลุ่มทางออนไลน์ ซึ่ง

พบว่า นิสติสามารถนำเสนอผลงานได้ค่อนขา้งด ียกตัวอย่างเช่น นิสติไปสัมภาษณ์

คุณอาท่ีป่วยตดิบ้านเป็นอัมพาตแต่ยังคงสามารถช่วยตนเองได ้เห็นพยาธสิภาพทำให้

คิดวเิคราะห์กับเพื่อนว่าผู้ป่วยมปัีญหาอะไรบ้าง และนิสติยังสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่

ออกมาเป็นต้นแบบนวัตกรรมการออกกำลังกายขาสำหรับผู้ป่วยติดบ้านรายนี้ซึ่งเป็น

การทำงานออนไลน์กับเพื่อนและอาจารย์ เหล่านีท้ำให้ทราบว่าในยุคการทำงาน
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ออนไลน์การปรึกษาและติดต่อกันในระยะใกล้ไม่สามารถทำได ้แต่นสิิตเหล่านี้ยังใช้

เทคโนโลยทีางการสื่อสารท่ีมีอยู่ทำงานออกมาได้อย่างมปีระสทิธิภาพเท่าที่โอกาสจะ

อำนวย จุดสะทอ้นคือสภาพความเป็นจริงท่ีจำกัด หากเรามองทุกอย่างให้เป็นการ

เรียนรู้เราย่อมสามารถทำได้อย่างมีคุณภาพนี่คือความหมายของคำว่า “ปัญหานำ

ปัญญามาให้” เพียงแต่อาจจะมเีสียงสะทอ้นถึงความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร 

และการทำงานเป็นกลุ่มค่อนขา้งจัดการได้ลำบาก 

          จากข้อมูลขา้งต้น การผนวกลำดับและแทรกแนวคิดผา่นรายวชิาชุมชน เพื่อให้

นสิิตนำไปใชใ้นการฝึกปฏิบัตงิาน เป็นผลดีต่อการจัดกระบวนทัศน์โดยรวมเพื่อให้นสิิต

ได้เรียนรู้ชุมชนผ่านการฝึกงาน และนำเอาปัญหาและปัญญาที่เกิดมาต่อยอดเพิ่มเตมิ

ในช้ันปีท่ี 4  และเนื่องด้วยบริบทพื้นท่ีของจังหวัดพะเยาท่ีค่อนขา้งเป็นจังหวัดเล็ก 

ไม่ได้มผีู้คนแออัด จึงเป็นขอ้ด ีในการควบคุมการกระจายโรค ดังนัน้ การสำรวจชุมชน

เบือ้งต้นได้โดยการระมัดระวังตัวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง

อุดมศกึษาและนวัตกรรม จึงเป็นพืน้ฐานหนึ่งท่ีสำคัญสุดในการนำนสิิตให้บรรลุตาม 

ELO ของแต่ละชัน้ปีได้ และใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการปรับเตรียมรับมอืสำหรับ

สถานการณ์ท่ีแย่ลง 

3 PLO 9 แก้คําผิด 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

4 พจิารณาแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้  

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

ในรายวชิาระเบียบวธีิวิจัย ปรับเพิ่มเตมิตามผู้ทรงคุณวุฒแินะนำ ส่วนรายวชิาอ่ืน ๆ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพจิารณาร่วมกันว่าคงเดิมไว ้ 

5 ขอให้ตรวจสอบตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง 

PLO และผลการเรียนรู้ของมหาวทิยาลัย ว่าเป็นผล

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

คงเนื้อหาเดิมในหมวดท่ี 4 ไว้และปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ในหมวดท่ี 2  
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การเรียนรู้ของมหาวทิยาลัยหรือวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

เดิม ตารางเปรียบเทียบ ผลการเรียนรู้ของมหาวทิยาลัย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

และ PLOs  

ใหม ่ตารางเปรียบเทียบ ผลการเรียนรู้ของมหาวทิยาลัย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

และ PLOs  

6 ขอช่ืนชมอย่างยิ่งท่ีหลักสูตรเนน้สร้างให้บัณฑิตเป็นนัก

กายภาพบาบัดชุมชนท่ีมีจิตบริการเป็นคุณลักษณะ

พเิศษของนิสติ เห็นกระบวนการและกลยุทธ์ในการ

ดำเนนิงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ดีมาก ๆ เพื่อให้

คุณลักษณะพเิศษดังกล่าวมีความต่อเนื่องขออนุญาต

เสนอแนะเพิ่มเตมิ ดังนี้ (๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับ

ธรรมนูญสุขภาพและโครงสร้างระบบสุขภาพไทยท้ัง

ระบบ รวมท้ังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (๒) 

พัฒนาทักษะพืน้ฐานของการทำงานในพืน้ท่ี เช่น การ

สื่อสารสุขภาวะระดับชุมชน โครงสร้างอำนาจและการ

ปกครอง การมีธรรมนูญสุขภาพในประเด็นเฉพาะ

พื้นท่ี (๓) เศรษฐศาสตร์ความยากจนและความเหลื่อม

ล้าในระบบสุขภาพไทย (๔) ความเชื่อมโยงปัญหา

สุขภาพกับความเหลื่อมล้าทางสังคม เพราะพืน้ฐาน

หลักคิดเหล่านี้จะช่วยเหลาให้นักศกึษามฐีานคิดและใช้

จิตบริการท่ีมาจากหัวใจจริง 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7 PLOs ท่ีกาหนดไว้ในหลักสูตรมคีวามละเอียดและ

ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้อย่างรอบด้าน ใน

ความเห็นส่วนตัว คิดว่า PLOs น่าจะเป็นลักษณะ

ทางคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒเิป็นอย่างสูงท่ี

ชี้แนะให้เห็นถึงความกระชับของ PLOs ซึ่งทางสาขาวิชากายภาพบำบัด ม.พะเยา คิด
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จำเพาะของหลักสูตรตามสมรรถนะทางวชิาชีพท่ีต้อง

ประเมินได้ในทุกข้อ จึงคิดว่า  

(๑) มจีำนวนมากเกินไป อาจจะเหลอื 5-7 ข้อท่ีสำคัญ 

เกรงว่าการระบุขอ้จานวนมากหลายประเด็นจะไม่

สะทอ้นความโดดเด่นท่ีจำเพาะของหลักสูตร 

ขออนุญาตเสนอความเห็น ด้วยการจัดกลุ่มและ

กำหนด PLOs ใหม่ ดังนี ้

I. ประยุกต์ความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และ

ศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการทางกายภาพบา

บัดได้ตามมาตรฐานวชิาชีพ 

II. สามารถใหก้ารตรวจประเมิน วินจิฉัย รักษาและ

จัดการสุขภาวะผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดแบบองค์รวม 

โดยยึดหลักข้อมูลเชงิประจักษ์ ความปลอดภัย ความ

คุ้มคา่ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังมีทักษาการ

ทาวิจัย 

III. ประยุกต์ความรู้ดา้นระบบสุขภาพ และระบบ

บริการสุขภาพชุมชน เพื่อจัดการระบบและสุขภาพใน

ระดับบุคคล ระดับชุมชน และพัฒนาดาเนินโครงการ

สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค โดยการมสี่วนร่วม

ของชุมชนและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

IV. แสดงออกดา้นจิตบริการ ประพฤติตน และปฏิบัติ

หนา้ที่ด้วยความเป็นวชิาชีพ โดยรักษาคุณธรรม 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ มีความ

ว่าเป็นหลักท่ีสำคัญของวิชาชพี อย่างไรก็ตาม PLOs ตามท่ีเสนอไปม ี11 ข้อ ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น  

1. กลุ่มรายวชิาศึกษาทั่วไปท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ภาษา และเทคโนโลย ีการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ การออกแบบและต่อยอดความคดิสู่นวัตกรรม ซึ่งมีท้ังหมด 6 PLOs 

2. กลุ่มรายวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และพืน้ฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 PLOs 

3. กลุ่มรายวชิาเอก ประกอบด้วย วิชาบังคับ วิชาเอกเลือก  

ซึ่งใน 3 กลุ่มนี ้การจัดหมวดหมูท่ี่ลงตัวมากที่สุดอยู่ท่ี 10 ข้อ ตามท่ีเสนอ  

อย่างไรก็ตาม จะนำข้อมูลท่ีได้รับการเสนอแนะไว้พัฒนาหลักสตูรต่อไป 

และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวฒุสิำหรับการจัดกลุ่ม PLOs มาให้ในคร้ังน้ี 
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ซื่อสัตย์สุจรติและรับผิดชอบ สามารถเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

V. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และ

ชุมชน ด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ สามารถใชเ้ทคโนโลยไีด้อย่างเท่าทัน 

รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้เป็นท่ียอมรับและ

ไวว้างใจจากคนในวชิาชีพและทีมสหสาขาวชิาชีพ 

VI. มีภาวะผู้นำ สามารถทางานเป็นทีมภายในวชิาชีพ 

รวมถึงสหสาขาวิชาชพี 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

8 (๒) PLOs ตอ้งวัดและประเมินผลในระหว่างการเรียน

การสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

ปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยและคณะสหเวชศาสตร์ ได้พยายามปรับรูปแบบการวัดการ

ประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ PLOs ท่ีต้ังไว ้บน

พื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรให้รู้แจ้งประจักษ์เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ีต้ังไว้ ตามหลักการของ Outcome base education ซึ่ง PLOs แต่ละขอ้มีการ

ระดมความคิดของคณาจารย์เพือ่ให้เกิดการเรียนรู้ไปดว้ยกัน และแต่ละ PLOs ตัง้แต่

ข้อ 3-10 ม ีSub-PLOs เพื่อกำหนดฐานการเรียนรู้ ไต่ระดับตามหลักของ Bloom ซึ่ง

การวัดและประเมินผลจะสอดคล้องไปตาม sub-PLOs ของแต่ละข้อ ดังนัน้ ทาง

สาขาวิชา จงึมคีวามคิดเห็นว่า ขอรับ Feedback ในส่วนนีไ้วเ้พือ่ให้เกิดเป็นการ 

consolidation prototype ของหลักสูตรในรูปแบบนี้ต่อไป 

9 (๓) กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลท่ีระบุไว้ใน

ตาราง อาจจะไม่สามารถสอดคล้องและใชไ้ดจ้รงิ

ในทางปฏิบัต ิ

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

ปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยและคณะสหเวชศาสตร์ ได้พยายามปรับรูปแบบการวัดการ

ประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ PLOs ท่ีต้ังไว ้บน

พื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรให้รู้แจ้งประจักษ์เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ีต้ังไว้ ตามหลักการของ Outcome base education ซึ่ง PLOs แต่ละขอ้มีการ

ระดมความคิดของคณาจารย์เพือ่ให้เกิดการเรียนรู้ไปดว้ยกัน และแต่ละ PLOs ตัง้แต่
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ข้อ 3-10 ม ีSub-PLOs เพื่อกำหนด ฐานการเรียนรู้ ไต่ระดับตามหลักของ Bloom ซึ่ง

การวัดและประเมินผลจะสอดคล้องไปตาม sub-PLOs ของแต่ละข้อ ดังนัน้ ทาง

สาขาวิชา จงึมคีวามคิดเห็นว่า ขอรับ Feedback ในส่วนนีไ้ว ้เพื่อให้เกิดเป็นการ 

consolidation prototype ของหลักสูตรในรูปแบบนี้ต่อไป 

10 นักศกึษาแต่ละป ีมีโอกาสได้เรียนรู้ชุมชน ป ี1 สำรวจ

ชุมชน ป ี2 วิเคราะห์มองหาศักยภาพชุมชน ป ี3 ฝกึ

ทำโครงการในชุมชน ป ี4 บูรณาการโครงการร่วมกับ

ภาคีเครอืข่าย เป็นต้น 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 6 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

เพิ่มเตมิในตารางการพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสติ  
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รูปที่ 1 แสดงแนวทางการดำเนนิงานแบบท่ี 1 ในช่วงสถานการณ์ปกติ ระยะเวลาการดำเนนิงาน ทัง้ในและเสริมหลักสูตร 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนสิิต 

ลำดับ ข้อวิพากย์ ชี้แจงรายละเอียด 

1 หากนิสติมคีะแนนไม่ผ่าน ผู้สอนมกีารพัฒนานสิิตให้มี

คะแนนผ่านทุกดา้นตามท่ีกําหนดอย่างไร และหาก

นสิิตยังคงไม่ผา่น จะดาํเนินการอย่างไร 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

ทางสาขามแีนวปฏบัิต ิคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาจะให้โอกาสในการสอบซ่อม 1 

ครัง้ และให้เวลานสิิตในการทบทวนบทเรียนก่อนสอบ หากนิสติไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน

สามารถนัดเวลาอาจารย์ผูส้อน เพื่อทำความเขา้ใจบทเรียนได้ตามความเหมาะสม หาก

ไม่ผ่านการสอบซ่อม อาจารย์ผูรั้บผิดชอบรายวชิาจะหารอืกับทีมผู้สอนเพื่อพิจารณา

แนะนำให้นสิิตลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

2 ระบุการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลในรายวชิาท่ี

สำคัญ เช่น หากพบว่า ไมผ่่านเกณฑ์ นิสติจะไม่

สามารถลงฝกึปฏิบัตงิานใน รพ. ได้ หรือ อาจไม่

สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวชิาท่ีมีความสัมพันธ์

ต่อเนื่องกันได้ เป็นต้น 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 4 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

เพิ่มขอ้ความ “ การลงทะเบียนรายวชิาฝึกงานเป็นไปตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ 

เร่ือง เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อนสำหรับการลงทะเบียนเรียนในรายวชิาการฝึกปฏบัิตทิาง

กายภาพบำบัด ” ใน ข้อ 2.1.1  

3 ข้อ 3 เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษา ข้อ 5.2 กลุ่มวชิา

ความรู้เฉพาะด้านวชิาชีพกายภาพบําบัด คือหมวด 

วชิาไหนใน  หลักสูตร เพราะชื่อไม่ตรงกับแผนของ

หลักสูตร 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

ข้อความใน (ร่าง) หลักสูตรฯ อา้งอิงจาก ประกาศสภากายภาพบำบัด เร่ืองเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชพีกายภาพบำบัด พ.ศ. 2561 “ขอ้ 17 ผู้ท่ีจะ

สำเร็จการศึกษาต้องศกึษาครบตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดในแผนการศึกษาของ

หลักสูตร และต้องได้แตม้ไม่ต่ำกว่าระดับ 2.00 ทุกรายวชิาในกลุ่มวชิาความรู้เฉพาะ

ด้านวิชาชพีกายภาพบำบัดและคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไม่ต่ำกว่า 2.00 จาก

ระบบสี่แตม้คะแนน การสำเร็จการศึกษาจะกำหนดใหใ้ชร้ะบบการวัดผลท่ีแตกต่างจาก

นี้ก็ได้ แต่ตอ้งกำหนดให้มคี่าที่เทียบเคียงกันได้”  และเพื่อความเข้าใจตรงกันได้เพิ่ม

ข้อความ “(หมวดวชิาเอกบังคับและเอกเลอืก)”  ท้ายขอ้ 5.2 ใน (ร่าง) หลักสูตรฯ  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

ลำดับ ข้อวิพากย์ ชี้แจงรายละเอียด 

1 การสนับสนุนข้อ 1.3 เป็นการสนับสนุนทุนหรือเวลา หรอื อื่น ๆ 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

เพิ่มเตมิขอ้ความ “โดยสนับสนุนทุนการทำวิจัยในสาขาวิชากายภาพบำบัด และ

จัดสรรงบประมาณในการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ รวมท้ัง

สนับสนุนด้านเวลาในการศึกษาต่อ” ในขอ้ 1.3  

2 ในการพัฒนาคณาจารย์อยากให้พิจารณาถึงอาจารย์พิเศษทางคลินกิ 

(CI) ในแผนการจัดอบรมอาจารย์ โดยมีหัวข้อท่ีอยากเสนอแนะ ดังนี้ 

     1) Essential Skills for Clinical Teaching 

     2) Facilitator’s role in PBL 

     3) การเขียน Scenario 

     4) การเขียนขอ้สอบ MCQ, MEQ, Key feature, OSCE 

     5) EBM พื้นฐาน 

     6) บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา 

     7) การสร้างบทเรียนออนไลน์ดว้ยโปรแกรม Moodle 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 1 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

- เพิ่มเนื้อหา “2.1.5 จัดอบรมประจำปใีห้อาจารย์ผู้ฝกึปฏิบัตงิานทางคลินกิ

กายภาพบำบัดเพื่อพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเรียนการสอนทาง

คลินิกและวชิาชีพกายภาพบำบดัและอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง” 

- ทางสาขาวชิากายภาพบำบัด ม. พะเยา จะนำหัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ

เสนอแนะไปพจิารณาในการจัดอบรมคร้ังต่อ ๆ ไป  
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หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

ลำดับ ข้อวิพากย์ ชี้แจงรายละเอียด 

1 ในภาวะปกตใิหม ่จะมกีารจัดการเรียนการสอนจากการปฏบัิตจิรงิ

อย่างไร 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

จากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์ COVID-19 ทำให้

เกิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ปรับรูปแบบการ

เรียนการสอนโดยการใชเ้ทคโนโลยเีข้าช่วยเพิ่มมากขึน้ เช่น ภาคทฤษฎ ี

ภาคปฏบัิต ิเป็นต้น อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันออกแบบการสอนท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิโดยยังคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ของหัวขอ้หรือ

รายวชิา รวมถึงการสอบภาคปฏบัิตคิวรมกีารจัดสอบในรูปแบบการ

ส่งเสริมให้นิสติมกีารบูรณาการความคิดให้เกิดขึน้ อกีทัง้ตอ้งเพิ่มพูน

ความรู้ให้แก่อาจารย์ในการใชเ้ทคโนโลยเีข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ  
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หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของหลกัสูตร 

ลำดับ ข้อวิพากย์ ชี้แจงรายละเอียด 

1 การประเมินกลยุทธ์การสอนมกีารให้นักศกึษาประเมินโดย

อาจารย์ไม่ทราบช่ือนักศกึษาไหม 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 5 

นสิิตสามารถประเมินอาจารย์ผา่นระบบสารสนเทศนิสติ www.ahs.up.ac.th ซึ่ง

เป็นระบบประเมินออนไลนโ์ดยอาจารย์จะไม่ทราบช่ือนสิิตท่ีทำการประเมิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahs.up.ac.th/
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ลำดับ ข้อวิพากย์ ชี้แจงรายละเอียด 

1 เสนอให้ทำเป็น electronic file 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 6 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

2 ในภาพรวมเหมาะสม แต่ขอให้ช่วยตรวจสอบภาคผนวก รายชื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร ใชไ่หม 

และรายช่ือไม่ตรงกับท่ีอยู่ในเล่ม มคอ. 2 (ไม่มชีื่อ ผศ.ดร.ยุทธนา 

หมั่นดี) 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 2 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข  

ตัดขอ้มูลของ ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นด ีออกจาก ภาคผนวก ช  

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เหลอืเพยีงอาจารย์ท่ีอยู่ในรายช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ซึ่งมีจำนวน 5 ท่าน) 

3 ภาคผนวก ก และ จ เอกสารสแกน ไม่ชัดเจน 

ผู้ทรงคณุวุฒทิ่านที่ 4 

 คงเนื้อหาเดิม 

 พจิารณาปรับแก้ไข   
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ผลพิจารณาการวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หลังปรับปรุงแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิจำนวน 6 ท่าน 

 

 

 

 

 

หมวด 

ผู้ทรงคณุวุฒ ิ

รศ.ดร.กภ.รัมภา บุญ
สินสุข 

ผศ.ดร.กภ. ภครต ีชัยวัฒ
น 

ดร.กภ.วรชาติ เฉิดชมจันทร ์

กภ. สมคดิ เพ
ื่อนรัมภ ์

กภ. พ
ิชัย ปาพ

นัธ ์

กภ. นันทวรรณ
 ไชยคำวัง 

ปกและตำแหน่งอื่น  เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

หมวดท่ี 1 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

หมวดท่ี 2 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

หมวดท่ี 3 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

หมวดท่ี 4 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

หมวดท่ี 5 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

หมวดท่ี 6 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

หมวดท่ี 7 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

หมวดท่ี 8 เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

 

 


	หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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