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สารบญั 
หนา้ 

หมวดที ่๑ ขอ้มูลทัว่ไป 

๑. รหัสและช่ือหลักสตูร        ๑ 

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา       ๑ 

๓. วิชาเอก         ๑ 

๔. จาํนวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร      ๑ 

๕. รูปแบบของหลักสตูร        ๑ 

๖. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  ๒ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   ๒ 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาํเรจ็การศึกษา    ๒ 

๙. ช่ือตาํแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  ๓ 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน       ๓ 

๑๑. สถานการณ์การภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํเป็นต้องนาํมาพิจารณา  ๓ 

ในการวางแผนหลักสตูร  

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑และ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสตูรและ   ๕ 

ความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 

๑๓. ความสัมพันธก์บัหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน ๕ 

หมวดที ่๒ ขอ้มูลเฉพาะหลกัสูตร 

๑. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     ๖ 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง         ๗ 

หมวดที ่๓ ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

๑. ระบบการจัดการศึกษา        ๘ 

๒. การดาํเนินการหลักสตูร        ๘ 

๓. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน        ๑๓ 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกจิศึกษา)  ๒๓ 

๕. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจัย      ๒๔ 

หมวดที ่๔ ผลการเรียนรูก้ลยุทธก์ารสอนและประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ       ๒๖ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน       ๒๗ 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูร  ๓๓ 

สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดที ่๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน     ๓๔ 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ     ๓๔ 

๓. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร      ๓๔ 



สารบญั 
           หนา้ 

หมวดที ่๖ การพฒันาคณาจารย ์

๑. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่       ๓๕ 

๒. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์      ๓๕ 

หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

๑. การกาํกบัมาตรฐาน         ๓๖ 

๒. บัณฑติ          ๓๖ 

๓. นิสติ           ๓๖ 

๔. อาจารย์          ๓๗ 

๕. หลักสตูร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน     ๓๘ 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        ๓๙ 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน        ๓๙ 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินงานของหลกัสูตร 

๑. การประเมินประสทิธผิลของการสอน       ๔๐ 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม       ๔๑ 

๓. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร     ๔๑ 

๔.. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง     ๔๑ 

 

 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

ภาคผนวก ข คาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ค การสาํรวจความคิดเหน็จากทุกภาคส่วน 

ภาคผนวก ง ผลการดาํเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (มคอ.7)  

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

ภาคผนวก จ ผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

ภาคผนวก ช ประวัติ และรายละเอยีดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสตูร 

ภาคผนวก ซ เอกสารแสดงความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

ภาคผนวก ข คาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ค การสาํรวจความคิดเหน็จากทุกภาคส่วน 

ภาคผนวก ง ผลการดาํเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (มคอ.7)  

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

ภาคผนวก จ ผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

ภาคผนวก ช ประวัติ และรายละเอยีดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสตูร 

ภาคผนวก ซ เอกสารแสดงความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 

 



หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา              มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/สํานกั           คณะกายภาพบาํบดั สาขากายภาพบาํบดั 

 

หมวดที ่๑. ขอ้มูลทัว่ไป 

๑. รหสัและชื่อหลกัสูตร  

รหสัหลกัสูตร   ๒๕๕๒๐๐๙๑๑๐๐๘๒๘ 

ชื่อหลกัสูตร    

ภาษาไทย:   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

ภาษาองักฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Physical Therapy 

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อภาษาไทยชื่อเต็ม  ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (กายภาพบาํบดั) 

ชื่อภาษาไทยชื่อย่อ  ปร.ด. (กายภาพบาํบดั) 

ชื่อภาษาองักฤษชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy (Physical Therapy) 

ชื่อภาษาองักฤษชื่อย่อ  Ph.D. (Physical Therapy) 

 

๓. วิชาเอก    -ไม่มี- 

 

๔. จํานวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  

๔.๑ จาํนวน ๔๘ หน่วยกติ (แบบ ๒.๑ สาํหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยคุณวุฒิปริญญาโท) 

๔.๒ จาํนวน ๗๒ หน่วยกติ (แบบ ๒.๒ สาํหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี) 

๕. รูปแบบของหลกัสูตร  

 ๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  

           หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ๓ ปี (แบบ ๒.๑ สําหรบัผูที้เ่ขา้ศึกษาดว้ยคุณวุฒิปริญญาโท)  

   หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ๔ ปี (แบบ ๒.๒ สําหรบัผูที้เ่ขา้ศึกษาดว้ยคุณวุฒิปริญญาตรี) 

 ๕.๒ ภาษาทีใ่ช ้ 

                ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาองักฤษในรายวิชาสมัมนา  

  ๕.๓ การรบัเขา้ศึกษา  

                รับทั้งนิสติไทย และนิสติต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

 

 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๑ 



 ๕.๔ ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น (ภาคผนวก ซ) 

หลักสูตรบัณ ฑิต ศึกษาของคณ ะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ                 

มีความ ร่วม มือ ด้ านการเรียนการสอนและการ วิ จัยกับ  Faculty of Health Science, Hong Kong 

Polytechnic University ฮ่ อ งก ง  ป ร ะ เท ศ จี น , Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsaan 

Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

๕.๕ การใหป้ริญญาแก่ผูสํ้าเร็จการศึกษา   

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

๖. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐              

เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด หลักสูตรปรับปรุง       

พ.ศ.๒๕๕๕ 

โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม        

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ได้ รับ อ นุ มั ติ/เห็น ชอบ ห ลักสูต รจากสภาวิชาก ารในการประ ชุม  ค ร้ั งที่   ๗ /๒ ๕๕ ๙                   

เม่ือวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๙ 

 ได้ รับอนุ มั ติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ค ร้ังที่  ๑/๒๕๖๐              

เม่ือวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

๗.ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา                 

สาขากายภาพบาํบัด ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๘. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา  

๑) นักกายภาพบาํบัดผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ 

๒) นักวิจัย/นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐเละเอกชน 

๓) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

๔) ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและวิชาชีพกายภาพบาํบัดในหน่วยงานสาธารณสขุ  

 

 

 

 

 

 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๒ 



 

๙. ชือ่ นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ลําดบั

ที ่

รายชื่อ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี – โท – เอก (สาขาวิชา)  

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

เลขบตัร

ประจําตวั

ประชาชน 

๑ รศ.ดร.รัมภา 

บุญสนิสขุ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๗ 

Postgraduate Diploma (Neurology), 

๒๕๓๙ 

Ph.D. (Rehabilitation Science), ๒๕๔๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Curtin University, 

Australia 

McGill University, 

Canada 

x-xxxx-

xxxxx-xx-

x 

๒ ผศ.ดร.สายธดิา 

ลาภอนันตสนิ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๔ 

วท.ม.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๙ 

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์), ๒๕๔๙ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-

xxxxx-xx-

x 

๓ ผศ.ดร.นิตยา 

วิริยะธารากจิ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๒๘  

วท.ม.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๖ 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), ๒๕๕๒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

x-xxxx-

xxxxx-xx-

x 

 

๑๐. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  

๑๐.๑ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของสาขาวิชากายภาพบําบัด  คณะกายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งที่องครักษ์และประสานมิตร 

 

๑๐.๒ ภาคปริญญานิพนธ ์ 

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การวิจัยของสาขาวิชากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัย                  

ศรีนครินทรวิโรฒ หน่วยกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ชุมชน สมาคมต่างๆ            

ในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑลและในส่วนภมิูภาค  

 

๑๑. สถานการณก์ารภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นตอ้งนาํมาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 ๑๑.๑ สถานการณห์รือการพฒันาทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 

     ในทศวรรษที่ผ่านมาการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ โดยเป็นเศรษฐกิจและบริการที่ ขับเคล่ือนด้วยความรู้และนวัตกรรม มีความต้องการ

คนทาํงานที่มีทกัษะการคิดข้ันสูง ทกัษะในการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และทกัษะในการสื่อสารที่มี

ความซับซ้อนมากย่ิงข้ึนเข้ามาแทนที่การใช้แรงงานในการทํางานที่ รับผิดชอบงานอย่างซํ้าซากจําเจ          
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การเป ล่ียนแปลงทางการปกครองที่ ให้ มีการกระจายความรับผิดชอบของงานสู่ ชุมชนฐานราก                

ทาํให้คนทาํงานยุคใหม่ต้องมีทกัษะในการตัดสนิใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมากย่ิงข้ึน อีกทั้งเทคโนโลยี     

ด้านการสื่อสารที่ทนัสมัยและรวดเรว็ทาํให้โลกเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียว คนทาํงานยุคใหม่ต้องสามารถทาํงาน

ภายในทีมที่ประกอบด้วยผู้คนหลายชาติ หลายภาษา และต่างวัฒนธรรม ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล

ในปี ๒๕๕๙ เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้นวัตกรรม (ไทยแลนด์ 4.0) ให้ประเทศไทย       

มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนโดยต้องการประชาชนที่ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรม ดังน้ัน ทักษะด้านภาษาที่หลากหลายและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะด้านไอซีที ร่วมกับ

ความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการปรับตัว จึงมี

ความสาํคัญมากในโลกที่ตลาดแรงงานเปิดกว้างไร้พรมแดนเช่นน้ี นอกจากน้ี ความก้าวหน้าทางไอซีทแีละ

อินเทอร์เนต็ทาํให้การเคล่ือนที่ของข้อมูลในโลกเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ความรู้ในด้านต่างๆอย่างสะดวกและรวดเร็ว เกิดเป็นลักษณะการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไม่จาํกัดเวลาและ

สถานที่ และไม่จาํกัดแต่ภายในห้องเรียน ดังน้ันผู้รับข้อมูลจาํต้อง มีกระบวนการการใช้เหตุผลที่เหมาะสม

เพ่ือให้สามารถแยกแยะความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลจํานวนมากมายได้ นอกจากน้ี

ความก้าวหน้าของระบบขนส่งและโลจิสติกส์ยังช่วยเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการเคล่ือนย้ายสินค้า 

บริการ และผู้คนในทุกทิศทาง ส่งผลให้เกิดการทาํงานและการสื่อสารร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลาย    

ทางความคิดและวัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ี จึงมีความต้องการทกัษะของการทาํงานร่วมกนัเป็นทมีระหว่างสาขา

เดียวกันและต่างสาขา เพ่ือค้นหาความรู้และนวตกรรมในการนําไปใช้ แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนปัจจุบัน           

ที่มีความซับซ้อนและความเป็นพลวัตมากข้ึน 

 

 ๑๑.๒  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและสุขภาพ 

 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลกที่มีจํานวนประชากรเด็กลดลงและ

จาํนวนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ทาํให้แต่ละประเทศทั่วโลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาทางสุขภาพที่ มีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน มีโรคที่ เกิดจากการ

ประกอบอาชีพและการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ความเช่ือ การดาํรงชีวิตและทศันคติที่เปล่ียนแปลง

ไปก่อให้เกิดแนวโน้มการเจบ็ป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ สงูข้ึนอย่างรวดเรว็ 

ดังน้ัน การพัฒนาทางสังคมและสุขภาพจึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้ครบรอบด้าน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสงัคมและสุขภาพ ในประเทศไทย รัฐบาล

กาํหนดนโยบายในการพัฒนาคนไทยให้มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ ปัญญา และคุณธรรม 

ภายใต้จิตสาํนึกของความเป็นไทย ด้วยเหตุน้ี นโยบายสุขภาพและการบริการสาธารณสุขแบบต้ังรับจึงไม่

สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาํเป็นสาํหรับนโยบาย

สขุภาพเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการป้องกันปัญหาสุขภาพ 

ด้วยการให้ความรู้ที่เช่ือถือได้และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพให้ครอบคลุมทุกปัจจัย

และให้การรักษาปัญหาสุขภาพอย่างครบทุกด้านที่มีความสัมพันธ์กัน มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพต้ังแต่ระดับ     

ปฐมภมิูในครอบครัวและชุมชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัยรวมถึงประชากรผู้ด้อยโอกาส 

 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๔ 



 

๑๒. ผลกระทบจากขอ้ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจ     

ของสถาบนั  

 ๑๒.๑ การพฒันาหลกัสูตร  

 การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างผู้นาํทางวิชาการที่มีความสามารถในการวิจัย เรียนรู้

สิ่งใหม่ สามารถประยุกต์ พัฒนาและสังเคราะห์องค์ความรู้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยให้

บัณฑิตสามารถเป็นผู้เช่ียวชาญในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นเลิศ       

ทางวิชาการ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาํนึกสูงต่อสังคม มีความรู้ทัดเทียมนานาชาติ     

ด้วยเหตุน้ี ภายใต้การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคล่ือนด้วยความรู้และเทคโนโลยี ผู้เรียน

จาํเป็นต้องได้รับการปลูกฝังความรู้ในวิชาชีพที่ทันสมัยควบคู่ไปกับทักษะที่จาํเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และ

จิตสาํนึกของความเป็นไทย ได้แก่ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้ันสูง ความสามารถในการพัฒนาและสร้าง

นวัตกรรม ทักษะในการทาํงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการใช้

ภาษาต่างประเทศและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรข้ามวัฒนธรรม การเปิดรับความรู้ใหม่ๆจากต่างประเทศ 

และความสามารถในการแก้ปัญหา มีคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม รับฟังความ

คิดเหน็ของผู้อื่นและเคารพความคิดเหน็ที่แตกต่าง มีจิตสาธารณะ สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 

อย่างมีวิจารญาณและมีเหตุผล โดยหลักสตูรปรับปรุงน้ี ได้ทาํการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

ที่สอดแทรกและพัฒนาทกัษะเหล่าน้ีให้กบัผู้เรียน ผ่านการเรียนรู้จากปัญหา กจิกรรมและโครงงานประเภท

ต่างๆ  

๑๒.๒ ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 หลักสูตรน้ีมีความสอดคล้องกับพันธกจิของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการผลิตและ

พัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการให้บริการทางวิชาการ         

โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ มีจิตสาํนึกและรับผิดชอบต่อสงัคม  

 

๑๓. ความสมัพนัธ ์กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 ๑๓.๑ รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่นเปิดสอนให้ 

         หลักสูตรน้ีกําหนดให้นิสิตสามารถเลือกรายวิชาที่ เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา             

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้คาํแนะนาํและดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร  

๑๓.๒ รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 

-ไม่มี -     

๑๓.๓ การบริหารจัดการ 

 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพิจารณา และประสานงาน        

ด้านความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน ให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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หมวดที ่๒. ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

๑.ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

๑.๑ ปรชัญา 

บูรณาการองค์ความรู้กายภาพบําบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างลุ่มลึก วิจัย สร้างสรรค์องค์

ความรู้นวัตกรรมมีดุลยพินิจทางคุณธรรม จริยธรรมและเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เพ่ือนําไปสู่สุขภาพที่ดี         

ของประชาชน  

๑.๒ ความสําคญั 

 ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลง  

ทางเศรษฐกิจและบริการที่ขับเคล่ือนด้วยความรู้และนวัตกรรม และการย่างก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ส่งผลให้เกิดความต้องการการดูแลสุขภาพในบริบทที่ปรับเปล่ียนไป เป็นการส่งเสริมสุขภาพควบคู่

ก ับการดูแลจัดการปัญหาส ุขภาพที ่ซ ับ ซ้อน ข้ึนด้วยความ รู้และแนวปฏ ิบ ัต ิที ่อ้างอ ิงหลักฐาน          

เช ิงป ระจ ักษ ์ ส าขาว ิช าก ายภ าพ บําบ ัด  คณ ะกายภาพบําบ ัด  ได้ต ระหน ักถ ึงความต้อ งก าร             

นักกายภาพบําบัดที่ม ีความรู้และทักษะที่มากข้ึนเพื่อสามารถรับมือก ับปัญหาสุขภาพในสังคม         

ที่มีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้นจึงได้พัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบาํบัดข้ึน 

โดยเป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นําทางวิชาการ ที่มีความรู้ทัดเทียมนานาชาติ และมีความสามารถในการวิจัย 

เรียนรู้สิ่งใหม่ การประยุกต์ พัฒนาและสังเคราะห์องค์ความรู้ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ืองควบคู่

กบัการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาํนึกสงูต่อสงัคม เพ่ือดูแลสขุภาพประชาชนอย่างมีประสทิธภิาพ 

๑.๓ วตัถุประสงค ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบ ัณฑ ิต สาขาวิชากายภาพบําบ ัด มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต         

ดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

๑.๓.๑  มีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพกายภาพบาํบัด สามารถจัดการปัญหา

ทางจริยธรรมที่ซับซ้อนโดยตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มี     

ต่อวิชาชีพต่อองค์กร ชุมชน และสงัคมโดยรวม    

๑.๓.๒ สามารถค้นคว้า วิจัย อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก สร้างองค์ความรู้ หรือสร้างสรรค์

นวัตกรรม ที่ก่อให้เกดิคุณประโยชน์สาํคัญในการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

๑.๓.๓ เป็นผู้นําทางวิชาการ มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สามารถสร้าง บูรณาการองค์

ความรู้ ในศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้องที่ มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือพัฒนาเป็นวิธีการ        

ทางกายภาพบาํบัดในการดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

๑.๓.๔ มีความคิดทางวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกและประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย            

เพ่ือนาํมาใช้ในการดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่างมีเหตุผล 

๑.๓.๕ สามารถนําเสนอผลงานวิชาการ อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์                      

ในระดับนานาชาติ 
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๒. แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/

แผนการเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

๑. พัฒนาหลักสูตรให้ 

มี ม า ต ร ฐ า น

สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม

และความก้าวหน้า

ของวิทยาการด้าน

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

การแพทย์ 

๑. ประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงาน

ของหลักสตูรทุกปี 

๒. พัฒนาหลักสูตรโดยอิงมาตรฐาน

ของสภาวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพ

ระดับสากล 

๓. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนา

ความรู้ให้เท่าทันความก้าวหน้าของ

องค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

๑. เอกสารรายงานผลการประเมิน

และปรับปรุงหลักสตูรประจาํปี 

๒. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

๓. จําน วนคณ าจารย์ที่ ไ ด้ รับ ก าร

พัฒนาความรู้ 

 

๒. ส่ ง เส ริมการส ร้ าง

ผลงานวิจัยและการ

เผ ยแพ ร่ งาน วิ จั ย

ของนิสติ 

๑. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ด้าน

หัวข้อการวิจัยและการเขียนผลงาน 

วิจัยระหว่างนิสิตกับผู้เช่ียวชาญวิจัย 

ทั้งในและต่างประเทศ  

๒. มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้า

ใ น ก า ร ทํ า ง า น วิ จั ย ข อ ง นิ สิ ต 

บัณฑติศึกษา อย่างสมํ่าเสมอ 

๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่

ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ส นั บ ส นุ น

งบ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร นํ า เส น อ

ผลงานวิจัย 

๑. จํ า น ว น โค ร งก า ร /กิ จ ก ร ร ม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนิสิต

และผู้เช่ียวชาญ 

๒. ผลการติดตามความก้าวหน้ า      

ในการทาํวิจัยของนิสติ 

๓. จํานวนผลงานวิจัยที่ ได้ รับการ

เผยแพ ร่ใน รูปแบบ ต่ างๆ  ทั้ ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

๓. ส่งเสริมให้คณาจารย์

เพ่ิมผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ 

 

๑. จัดทําความ ร่วมมือด้าน วิ จัยกับ

สถาบันวิจัยต่างประเทศ 

๒. ส่งเสริมบุคลากรในการเพ่ิมพูน

ป ระสบ ก ารณ์ ด้ าน ก าร วิ จั ย ใน

สถาบันวิจัยช้ันนําทั้ งในและนอก

ประเทศ 

๓. จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น ผ ล ง า น วิ จั ย

ภาษาองักฤษ 

๑. เ อ ก ส า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ

สถาบันการศึกษา / วิจัย (MOU) 

ต่างประเทศ  

๒. จํ าน วน บุ ค ล าก รที่ ไ ด้ รั บ ก าร 

เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย

ในสถาบันวิจัยช้ันนาํ 

๓. จาํนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ทั ก ษ ะ ก าร เขี ย น ผ ล ง าน วิ จั ย

ภาษาองักฤษ 

๔. จํ าน วน ผ ล งาน วิ จั ย ใน ระ ดั บ

นานาชาติ  
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หมวดที ่๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

๑.ระบบการจดัการศึกษา 

๑.๑ ระบบ  

 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หน่ึงภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  

๑.๒ การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

 อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้  โดยมีระยะเวลาการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร) 

๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๙ (ภาคผนวก ก) 

๒.การดําเนินการหลกัสูตร  

 ๒.๑ วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

   ภาคต้น            เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

   ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

   ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 

 ๒.๒ คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  

๒.๒.๑ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบําบัด มีใบอนุญาต

ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ก าย ภ าพ บํ า บั ด   มี ผ ล ก า ร เ รี ย น ดี ม า ก  แ ล ะ 

มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย

การศึกษาระดับ บัณ ฑิต ศึกษาพ .ศ .๒๕๕๙  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

๒.๒.๒ ผู้ที่สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยต้องสาํเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบาํบัด มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กายภาพ บํ าบั ดและมี คุณ สม บั ติทั่ ว ไปต าม ข้อ บั งคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

๒.๒.๓ มีผลการสอบภาษาองักฤษได้ตามเกณ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

 

 ๒.๓ ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

 นิสิตอาจมีปัญหาในการปรับตัวกับการเรียนการสอนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

โดยเฉพาะการพูดภาษาองักฤษในวิชาสมัมนา  
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๒.๔ กลยุทธใ์นการดําเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนสิิตในขอ้ ๒.๓  

 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเปิดเรียนและระหว่างการเรียน   

ในภาคการเรียนที่ ๑ เพ่ือให้นิสติมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง 

 

๒.๕ แผนการรบันสิิตและผูสํ้าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

ในช่วง ๕ ปีแรก คาดว่าจะมีจาํนวนนิสติตามหลักสตูรดังแสดงไว้ในตารางต่อไปน้ี  

 

  หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ๓ ปี (แบบ ๒.๑ สําหรบัผูที้เ่ขา้ศึกษาดว้ยคุณวุฒิปริญญาโท) 

จํานวนนสิิต 
จํานวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที ่๑ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

ชั้นปีที ่๒ - ๕ ๕ ๕ ๕ 

ชั้นปีที ่๓ - - ๕ ๕ ๕ 

รวม ๕ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - ๕ ๕ ๕ 

 

 

  หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ๔ ปี (แบบ ๒.๒ สําหรบัผูที้เ่ขา้ศึกษาดว้ยคุณวุฒิปริญญาตรี) 

จํานวนนสิิต 
จํานวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที ่๑ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

ชั้นปีที ่๒ - ๕ ๕ ๕ ๕ 

ชั้นปีที ่๓ - - ๕ ๕ ๕ 

ชั้นปีที ่๔ - - - ๕ ๕ 

รวม ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐ 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - ๕ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๙ 



๒.๖. งบประมาณตามแผน 

๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

กายภาพบาํบดั 

 

รายละเอยีดรายรับ 

หลักสตูรดุษฎี

บัณฑติ  

(๓ ปี แบบ ๒.๑) 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ค่าธรรมเนียม

เหมาจ่าย ๑ ปี

การศึกษา 

(ค่าธรรมเนียม /

คน/ปี x จาํนวน

รับ) 

๓๘๓,๓๓๓ ๗๖๖,๖๖๖ ๑,๑๔๙,๙๙๙ ๑,๑๔๙,๙๙๙ ๑,๑๔๙,๙๙๙ 

รวมรายรับ ๓๘๓,๓๓๓ ๗๖๖,๖๖๖ ๑,๑๔๙,๙๙๙ ๑,๑๔๙,๙๙๙ ๑,๑๔๙,๙๙๙ 

 

 

รายละเอยีดรายรับ หลักสตูร

ดุษฎีบัณฑติ (๔ ปี แบบ ๒.๒) 

ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 

๑ ปีการศึกษา (ค่าธรรมเนียม /

คน/ปี x จาํนวนรับ) 

๔๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๔๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๑๐ 



๒.๖.๒ ประมาณการค่าใชจ่้าย   

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต ๓ ปี (แบบ ๒.๑ สําหรบัผูที้เ่ขา้ศึกษาดว้ยคุณวุฒิปริญญาโท) 

งบประมาณของหลกัสูตร ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   

ค่าตอบแทนผูส้อน 

(๒๔ หน่วยกิต x ๑,๒๐๐ บาทต่อชัว่โมง x ๑๐ คร้ังต่อภาค) ๑๔๔,๐๐๐  

ค่าวสัดุประกอบการเรียนการสอน  

(ทั้งหลกัสูตร หรือ ค่าใชจ่้ายต่อปี x ๓ปี ๒๐๐,๐๐๐  

ค่าใชจ่้ายเพื่อการประชาสัมพนัธ์ (ถา้มี) ๒๐,๐๐๐  

กิจกรรมตามท่ีระบุในโครงสร้างหลกัสูตร  

(เช่น จดัสัมมนา ดูงานใน/ตปท. นิเทศน์งาน) (ถา้มี) ๕๐,๐๐๐  

อ่ืนๆ (ระบุ) ค่าสถานท่ี และค่าเดินทางในการจดัการเรียนการ

สอนท่ี ประสานมิตร ๑๕๐,๐๐๐  

→ ค่าใชจ่้ายรวม ๕๖๔,๐๐๐  

→ ค่าใชจ่้ายต่อหวั (ค่าใชจ่้ายรวม/จาํนวนนิสิตขั้นตํ่า ๕ คน) ๑๑๒,๘๐๐ ๑๑๒,๘๐๐ 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  ๑๔๑,๐๐๐ 

งบพฒันาหน่วยงาน (ขั้นตํ่า ๕%) ๗,๐๕๐  

งบวจิยัของหน่วยงาน (ขั้นตํ่า ๕%) ๗,๐๕๐  

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ๑๔,๑๐๐  

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  ๑๕๔,๓๐๐ 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อตัราต่อหวั) ๑๓,๓๐๐  

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (๑๕%) ๒๗,๒๒๙.๔๑ ๑๘๑,๕๒๙ 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ๔๒,๙๑๒ ๒๒๔,๔๔๑ 

ค่าส่วนกลางมหาวทิยาลยั (๕,๔๕๐ x ๓ ปี) ๑๓,๐๘๐  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (๓,๐๐๐ x ๓ปี) ๙,๐๐๐  

ค่าธรรมเนียมสาํนกัคอมพิวเตอร์ (๑,๓๐๐ x ๓ปี) ๓,๑๒๐  

ค่าธรรมเนียมบณัฑิตวทิยาลยั (๗,๓๘๐ x ๓ปี) ๑๗,๗๑๒  

รวม  ๒๒๔,๔๔๑ 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตรดุษฎบีัณฑิต 

(๓ ปี)  ๒๓๐,๐๐๐ 
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หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต ๔ ปี (แบบ ๒.๒ สําหรบัผูที้เ่ขา้ศึกษาดว้ยคุณวุฒิปริญญาตรี) 

งบประมาณของหลกัสูตร ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   

ค่าตอบแทนผู้สอน 

(๒๔ หน่วยกติ x ๑,๒๐๐ บาทต่อช่ัวโมง x ๑๒ คร้ังต่อภาค) ๓๔๕,๖๐๐  

ค่าวสัดุประกอบการเรียนการสอน  

(ทั้งหลกัสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x ๓ปี ๒๐๐,๐๐๐  

ค่าใช้จ่ายเพือ่การประชาสัมพนัธ์ (ถ้ามี) ๒๐,๐๐๐  

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลกัสูตร  

(เช่น จัดสัมมนา ดูงานใน/ตปท. นิเทศน์งาน) (ถ้ามี) ๗๐,๐๐๐  

อืน่ๆ (ระบุ) ค่าสถานที ่และค่าเดินทางในการจัดการเรียนการสอนที ่

ประสานมิตร ๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

→ ค่าใช้จ่ายรวม ๘๓๕,๖๐๐  

→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จํานวนนิสิตข้ันตํ่า ๕ คน) ๑๖๗,๑๒๐ ๑๖๗,๑๒๐ 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  ๒๐๘,๙๐๐ 

งบพฒันาหน่วยงาน (ข้ันตํ่า ๕%) ๑๐,๔๔๕  

งบวจัิยของหน่วยงาน (ข้ันตํ่า ๕%) ๑๐,๔๔๕  

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ๒๐,๘๙๐  

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  ๒๒๒,๒๐๐ 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อตัราต่อหัว) ๑๓,๓๐๐  

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (๑๕%) ๓๙,๒๑๑.๗๖ ๒๖๑,๔๑๒ 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ๕๗,๒๑๖ ๓๑๘,๖๒๘ 

ค่าส่วนกลางมหาวทิยาลยั (๕,๔๕๐ x ๓ ปี) ๑๗,๔๔๐  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (๓,๐๐๐ x ๓ปี) ๑๒,๐๐๐  

ค่าธรรมเนียมสํานักคอมพวิเตอร์ (๑,๓๐๐ x ๓ปี) ๔,๑๖๐  

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (๗,๓๘๐ x ๓ปี) ๒๓,๑๖๑  

รวม  ๓๑๘,๖๒๘ 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตรดุษฎบีัณฑิต 

(๔ ปี)  ๓๒๐,๐๐๐ 
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๒.๗  ระบบการศึกษา  

  แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั  

การเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           

พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภาคผนวก ก) โดยการเทียบโอนระหว่างหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบําบัดในประเทศไทย 

ทาํได้เฉพาะหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและเผยแพร่จาก สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว

เท่าน้ัน กรณีการเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรอง        

จากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา   

ของประเทศน้ันๆ หากเป็นการเทียบโอนของนักศึกษาต่างหลักสูตรในสถาบันเดียวกัน จะต้องผ่าน        

การประเมินเจตคติต่อวิชาชีพ และรายละเอียดอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละสถาบันและ     

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิารที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

 

๓. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

๓.๑ หลกัสูตร  

๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต โดย 

หลักสตูรระดับปริญญาเอก ๓ ปี แบบ ๒.๑  หมวดศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๑๒ 

หน่วยกติ และ หมวดวิชาปริญญานิพนธ ์ 

ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

หลักสตูรระดับปริญญาเอก ๔ ปี แบบ ๒.๒  หมวดศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๒๔ 

หน่วยกติ และหมวดวิชาปริญญานิพนธ ์ 

ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกติ  
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๓.๑.๒ โครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบําบดั 

๓ ปี (แบบ ๒.๑ 

เขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาโท) 

๔ ปี (แบบ ๒.๒ 

เขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาตรี) 

๑. หมวดวิชาบงัคบั ๙  หน่วยกติ ๑๕  หน่วยกติ 

๒. หมวดวิชาเลือก  

(ไม่นอ้ยกว่า) 

๓  หน่วยกติ ๙  หน่วยกติ 

๓. ปริญญานพินธ ์ ๓๖  หน่วยกิต ๔๘  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกิตตลอด

หลกัสูตร 

 (ไม่นอ้ยกว่า) 

๔๘  หน่วยกิต ๗๒  หน่วยกิต 

 

๓.๑.๓ รายวิชา 

๓.๑.๓.๑  หมวดวิชาบงัคบั  

กาํหนดให้เรียน ๙ หน่วยกิตสาํหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๓ ปี 

แบบ ๒.๑ และกาํหนดให้เรียน ๑๕ หน่วยกติสาํหรับหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ๔ ปี แบบ ๒.๒                     

กภ ๕๐๑ วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ ๑   ๓(๒-๒-๕) 

  PTX 501 Research Methodology and Biostatistics for Health Research 1 

กภ ๕๐๓ เคร่ืองมือการวิจัยด้านสขุภาพ     ๓(๑-๔-๔) 

PTX 503 Instruments for Health Research     

กภ ๗๐๑* สมัมนาทางกายภาพบาํบัด     ๑(๐-๒-๑) 

PTX 701* Seminar in Physical Therapy 

กภ ๗๐๒* บูรณาการแนวทางปฏบัิติองิหลักฐานเชิงประจักษ์    ๓(๑-๔-๔) 

PTX 702* Integrated Evidence-based Practice  

กภ ๗๐๔* วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพข้ันสงู   ๒(๑-๒-๓) 

PTX 704* Research Methodology and Biostatistics for Advance Health Research  

กภ ๗๐๕*      การประยุกต์งานวิจัยทางคลินิกเพ่ือการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด ๓(๐-๙-๓) 

PTX 705* Applied Clinical Research for Physical Therapy Practice 

หมายเหตุ *เป็นรายวิชาบังคับที่กาํหนดให้เรียนในหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติทุกหลักสูตร  

๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเลือก 

กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตสาํหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต ๓ ปี แบบ ๒.๑ และกาํหนดให้เรียน ๙ หน่วยกิตสาํหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๔ ปี     

แบบ  ๒.๒ โดยสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในคณะกายภาพบาํบัด

และที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ภายใต้คาํแนะนาํและดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร  
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กภ ๖๑๑* ชีวกลศาสตร์คลินิก      ๓(๒-๒-๕) 

PTX 611* Clinical Biomechanics   

กภ ๖๑๒ กายภาพบาํบัดทางระบบประสาทข้ันสูง    ๓(๑-๔-๔) 

PTX 612 Advanced Neurological Physical Therapy 

กภ ๖๑๓ กายภาพบาํบัดข้ันสงูทางระบบหัวใจ     ๓(๑-๔-๔) 

   หลอดเลือดและการหายใจ      

PTX 613 Advanced Cardiovascular and  

   Respiratory Physical Therapy  

กภ ๖๑๔ การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว     ๓(๒-๒-๕) 

PTX 614 Motor Control and Motor Learning 

กภ ๖๑๕* สรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก    ๓(๑-๔-๔) 

PTX615* Clinical Exercise Physiology 

กภ ๖๑๖ การรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหว     ๓(๑-๔-๔) 

PTX 616 Manual and Movement Therapy 

กภ ๖๑๗ หัวข้อคัดสรรเพ่ือการวิจัย       ๑(๐-๒-๑) 

PTX 617 Selected Topics for Research 

กภ ๖๑๘* การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์  ๓(๑-๔-๔) 

PTX 618* Systematic Review and Meta-Analysis 

กภ ๖๒๑  หัวข้อคัดสรรการวิจัยทางกายภาพบาํบัด    ๓(๑-๔-๔) 

PTX 621  Selected Topics in Physical Therapy Research 

กภ ๗๒๑  หัวข้อปัจจุบันทางกายภาพบาํบัด     ๓(๑-๔-๔) 

PTX 721  Current Topics in Physical Therapy 

 

๓.๑.๓.๓ ปริญญานิพนธ ์      

ปพอ ๘๙๑   ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก             ๓๖ หน่วยกิต 

GRD 891 Dissertation 

ปพอ ๘๙๒ ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก             ๔๘ หน่วยกติ  

GRD 892 Dissertation  

 

ความหมายของเลขรหสัวิชา 

เลขรหสัตวัแรก  หมายถึงระดบัของรายวิชา 

 ๕ และ ๖  หมายถึง   รายวิชาระดับมหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎีบัณฑติ แบบ ๒.๒ 

 ๗ และ ๘  หมายถึง   รายวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
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เลขรหสัตวักลาง  หมายถึงหมวดวิชา 

 ๐  หมายถึง วิชาบังคับ 

 ๑ และ ๒ หมายถึง วิชาเลือก 

 ๙  หมายถึง ปริญญานิพนธ ์

เลขรหสัตวัสุดทา้ย หมายถึงลําดบัรายวิชาในหมวดวิชาของรหสัตวักลาง 

 

๓.๑.๔ แผนการศึกษา 

๓.๑.๔.๑ หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบําบดั สําหรบัผูที้ ่   

เขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาโท (๓ ปี แบบ ๒.๑) 

ปีที ่๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัส

วิชา 

รายวิชา หน่วยกติ รหัส

วิชา 

รายวิชา หน่วยกติ 

กภ 

๗๐๑  

สมัมนาทาง

กายภาพบาํบัด 

๑(๐-๒-๑) กภ 

๗๐๕ 

การประยุกต์งานวิจัยทางคลินิก

เพ่ือการปฏบัิติงานทาง

กายภาพบาํบัด 

๓(๐-๙-๓) 

กภ 

๗๐๒ 

บูรณาการแนวทาง

ปฏบัิติองิหลักฐานเชิง

ประจักษ์  

๓(๑-๔-๔)  วิชาเลือก ๓ 

กภ 

๗๐๔ 

วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือ

การวิจัยด้านสขุภาพข้ัน

สงู 

๒(๑-๒-๓)    

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๖  รวมจาํนวนหน่วยกติ ๖ 

 

 

ปีที ่๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

ปพอ 

๘๙๑  

สอบวัดคุณสมบัติ  

(Qualifying examination) 

ปริญญานิพนธร์ะดับ 

ปริญญาเอก  

 

 

๙ 

ปพอ 

๘๙๑ 

ปริญญานิพนธร์ะดับ 

ปริญญาเอก (ต่อเน่ือง)  

๙ 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๙  รวมจาํนวนหน่วยกติ ๙ 
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ปีที ่๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

ปพอ 

๘๙๑ 

ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาเอก (ต่อเน่ือง)  

๙ ปพอ 

๘๙๑ 

ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาเอก (ต่อเน่ือง)  

๙ 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๙  รวมจาํนวนหน่วยกติ ๙ 

 

๓.๑.๔.๒ หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั สําหรบัผูที้่

เขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาตรี (๔ ปี แบบ ๒.๒) 

ปีที ่๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

กภ ๕๐๑  วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือ

การวิจัยด้านสขุภาพ ๑ 

๓(๒-๒-๕) กภ 

๗๐๕ 

การประยุกต์งานวิจัยทาง

คลินิกเพ่ือการปฏบัิติงาน

ทางกายภาพบาํบัด 

๓(๐-๙-๓) 

กภ ๕๐๓  เคร่ืองมือการวิจัยด้าน

สขุภาพ 

๓(๑-๔-๔)  วิชาเลือก ๓ 

กภ ๗๐๑ สมัมนาทาง

กายภาพบาํบัด 

๑(๐-๒-๑)  วิชาเลือก ๓ 

กภ ๗๐๒ บูรณาการแนวทางปฏบัิติ

องิหลักฐานเชิงประจักษ์  

๓(๑-๔-๔)    

กภ ๗๐๔ วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือ

การวิจัยด้านสขุภาพข้ันสูง 

๒(๑-๒-๓)    

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒  รวมจาํนวนหน่วยกติ ๙ 

 

ปีที ่๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

 วิชาเลือก ๓  สอบวัดคุณสมบัติ

(Qualifying 

examination) 

- 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๓  รวมจาํนวนหน่วยกติ  
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ปีที ่๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

ปพอ 

๘๙๒  

ปริญญานิพนธร์ะดับ 

ปริญญาเอก  

๑๒ ปพอ 

๘๙๒ 

ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาเอก (ต่อเน่ือง)  

๑๒ 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒  รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒ 

 

ปีที ่๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ รหัส

วิชา 

รายวิชา หน่วยกติ 

ปพอ 

๘๙๒ 

ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญา

เอก (ต่อเน่ือง)  

๑๒ ปพอ 

๘๙๒ 

ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาเอก (ต่อเน่ือง)  

๑๒ 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒  รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒ 

 

 

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา  

หมวดวิชาบงัคบั 

กภ ๕๐๑  วิธีวิจยัและชีวสถติิเพือ่การวิจยัดา้นสุขภาพ ๑     ๓ (๒-๒-๕) 

PTX 501 Research Methodology and Biostatistics for Health Research 1 

การศึกษาระเบียบวิธีวิจัย หลักการของชีวสถิติสําหรับวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

การศึกษาจริยธรรม รูปแบบ วิธีการวิจัยประเภทต่างๆ การกําหนดปัญหา การตั้งสมมติฐานของ       

การวิจัย การกาํหนดความมุ่งหมาย ความสาํคัญ ขอบเขตของการวิจัย การวางแผน ออกแบบการวิจัย 

หลักการทางระบาดวิทยาในงานวิจัย ชีวสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้ชีวสถิติในการวิจัย และการใช้โปรแกรมสถติิสาํเรจ็รูป  

 

กภ ๕๐๓  เครือ่งมือการวิจัยดา้นสุขภาพ                                   (๑-๔-๔)    

PTX 503 Instruments for Health Research                                                                                             

การศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย การใช้เคร่ืองมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ การวิเคราะห์การเคล่ือนไหว เคร่ืองมือที่ ใช้ตรวจสอบด้านคุณภาพ ประเภทแบบสํารวจ 

แบบสอบถาม  ข้ันตอนการเลือกเคร่ืองมือ การเตรียมเคร่ืองมือ การทดสอบความเที่ยงตรง ความแม่นยาํ

ของเคร่ืองมือการเกบ็ข้อมูล การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือวิจัย 
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กภ ๗๐๑  สมัมนาทางกายภาพบาํบดั          ๑ (๐-๒-๑) 

PTX 701 Seminar in Physical Therapy 

การศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ประเด็น หัวข้อเชิงทฤษฎี งานวิจัยใหม่หรือนวัตกรรม       

ทางกายภาพบาํบัด การเสนอแนวคิดเชิงอภิปราย การออกแบบการวิจัยในปริญญานิพนธ ์

 

กภ ๗๐๒  บูรณาการแนวทางปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ ์        ๓(๑-๔-๔)      

PTX 702 Integrated Evidence-based Practice  

การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การกาํหนด

เกณฑ์การประเมิน การวิเคราะห์คุณภาพของงานวิจัย การประยุกต์ใช้และบูรณาการแนวปฏิบัติ        

องิหลักฐานเชิงประจักษ์กบัศาสตร์ทางกายภาพบาํบัด 

 

กภ ๗๐๔  วิธีวิจยัและชีวสถติิเพือ่การวิจยัดา้นสุขภาพขั้นสูง     ๒ (๑-๒-๓) 

PTX 704 Research Methodology and Biostatistics for Advance Health Research  

การสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยด้านกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตร์สุขภาพ การอ่านเชิง

วิเคราะห์ การวิจารณ์เชิงวิชาการ การอธิบายหลักการ แนวทางของงานวิจัย การตีความงานวิจัย        

การประยุกต์ใช้ทางคลินิก การสัมมนา วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิดใหม่ การเปรียบเทียบงานวิจัย         

การออกแบบการวิจัย การจัดทาํและสงัเคราะห์โครงร่างงานวิจัย  

 

กภ ๗๐๕  การประยุกตง์านวิจยัทางคลินกิเพือ่การปฏิบติังานทางกายภาพบาํบดั    ๓ (๐-๙-๐) 

PTX 705 Applied Clinical Research for Physical Therapy Practice 

การบูรณาการงานวิจัยความรู้เชิงประจักษ์ทางกายภาพบําบัดและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง       

การใช้เหตุผลทางคลินิก การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทาง

วิชาชีพเฉพาะด้านการพัฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด การส่งเสริม ป้องกัน รักษาด้วย

เทคนิคทางกายภาพบาํบัดการเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการวิเคราะห์ 

 

หมวดวิชาเลือก 

กภ ๖๑๑  ชีวกลศาสตรค์ลินกิ         ๓ (๒-๒-๕) 

PTX 611 Clinical Biomechanics 

การศึกษาชีวกลศาสตร์ข้ันสูงเกี่ ยวกับเน้ือเย่ือของกล้ามเน้ือ กระดูก กระดูกอ่อน 

เส้นประสาท และเน้ือเย่ือเกี่ยวพัน การทาํงานของระบบประสาทกล้ามเน้ือตามลักษณะการเคล่ือนไหว 

การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของผู้ที่ มีภาวะการเคล่ือนไหวของร่างกายที่ ผิดปกติ การวิเคราะห์

ความก้าวหน้าด้านชีวกลศาสตร์  
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กภ ๖๑๒  กายภาพบาํบดัทางระบบประสาทขั้นสูง       ๓ (๑-๔-๔) 

PTX 612 Advanced Neurological Physical Therapy 

การศึกษาการพัฒนาและปรับเปล่ียนของระบบประสาทจากพยาธิสภาพ การเรียนรู้      

ความเสื่อมสภาพตามวัย พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา ต้ังเป้าหมายการรักษา บูรณาการและ

พัฒนาทักษะทางกายภาพบาํบัดสาํหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทข้ันสูง รวมถึงวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย    

ที่มีปัญหาการทรงตัวจากพยาธสิภาพของหูช้ันใน  

 

กภ ๖๑๓  กายภาพบาํบดัขั้นสูงทางระบบหวัใจ หลอดเลือด และการหายใจ   ๓ (๑-๔-๔) 

PTX 613 Advanced Cardiovascular and Respiratory Physical Therapy 

การศึกษาความก้าวหน้าของงานวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการตรวจประเมิน การรักษา 

การฟ้ืนฟู การป้องกันการเกดิซํา้ในผู้ป่วยทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจในภาวะทั่วไปและ

ภาวะวิกฤต การประยุกต์ความรู้ที่ได้จากหลักฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ การใช้เคร่ืองมือติดตาม        

การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจ การออกแบบ การประยุกต์

โปรแกรมการออกกาํลังกาย 

 

กภ ๖๑๔  การควบคุมและเรียนรูก้ารเคลือ่นไหว        ๓ (๒-๒-๕) 

PTX 614 Motor Control and Motor Learning 

การศึกษากระบวนการควบคุมการเคล่ือนไหว พัฒนาการและงานวิจัย การบูรณาการและ

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีควบคุมการเคล่ือนไหว การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้          

การเคล่ือนไหว การพัฒนาสมรรถนะการเคล่ือนไหว  

 

กภ ๖๑๕*  สรีรวิทยาการออกกําลงักายทางคลินกิ       ๓ (๑-๔-๔)  

PTX 615* Clinical Exercise Physiology    

การศึกษาความก้าวหน้าขององค์ความรู้ หลักการออกกาํลังกาย การตอบสนองและ    

การปรับตัวทางสรีรวิทยาต่อการออกกําลังกายของระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ ระบบประสาท       

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบการหายใจ ระบบต่อมไร้ทอ่เพ่ือประยุกต์ใช้ทางกายภาพบาํบัด  

 

กภ ๖๑๖  การรกัษาดว้ยมือและการเคลือ่นไหว        ๓ (๑-๔-๔) 

PTX 616 Manual and Movement Therapy 

การศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการรักษาด้วยมือ การเคล่ือนไหว เทคนิคเฉพาะ 

ความก้าวหน้าด้านการวิจัย รวมทั้งพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการรักษา  
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กภ ๖๑๗  หวัขอ้คดัสรรเพือ่การวิจยั                                            ๑(๐-๒-๑) 

PTX 617 Selected Topics for Research   

การปฏบัิติทกัษะการจัดการเรียนรู้ คัดสรร จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ

และผู้รู้ภมิูปัญญาท้องถิ่น การจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเตรียมดาํเนินการวิจัย 

 

กภ ๖๑๘  การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห ์                 ๒ (๑-๒-๓) 

PTX 618 Systematic Review and Meta Analysis  

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การสกัดข้อมูล การประเมินคุณภาพของงานวิจัย        

การอภิวิเคราะห์ การเขียนรายงานจากกระบวนการทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ในรูปแบบ       

ที่เหมาะสม 

   

กภ ๖๒๑  หวัขอ้คดัสรรการวิจยัทางกายภาพบาํบดั      ๓ (๑-๔-๔) 

PTX 621 Selected Topics in Physical Therapy Research 

การศึกษาอย่างลึกซ้ึงในประเด็นการออกแบบการวิจัย สถิติ การประเมิน การวัดทาง

กายภาพบําบัด ความก้าวหน้าของวิธีวิจัย ภายใต้การควบคุมของผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความสามารถ        

ตรงตามหัวข้อ 

 

กภ ๗๒๑  หวัขอ้ปัจจุบนัทางกายภาพบาํบดั       ๓ (๑-๔-๔) 

PTX 721 Current and Specialized Topics in Physical Therapy 

การศึกษาค้นคว้าและวิพากษ์อย่างลุ่มลึกในประเด็นปัญหา ความรู้ทางด้านวิชาการทาง

กายภาพบําบัด และนวัตกรรมที่ เป็นปัจจุบัน เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา นวัตกรรมและ           

การประยุกต์ความรู้สู่การปฏบัิติ 

 

ปริญญานิพนธ ์  

ปพอ ๘๙๑ ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาเอก            ๓๖ หน่วยกิต                                                                            

GRD 891  Dissertation 

 

ปพอ ๘๙๒ ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาเอก            ๔๘ หน่วยกิต  

GRD 892  Dissertation 
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๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

 ๓.๒.๑ อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ลําดบั

ที ่

รายชื่อ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี – โท – เอก (สาขาวิชา)  

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตวั

ประชาชน 

๑ รศ.ดร.รัมภา 

บุญสนิสขุ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๗ 

Postgraduate Diploma (Neurology), 

๒๕๓๙ 

Ph.D. (Rehabilitation Science), ๒๕๔๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Curtin University, 

Australia 

McGill University, 

Canada 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

๒ ผศ.ดร.สายธดิา 

ลาภอนันตสนิ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๔ 

วท.ม.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๙ 

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์), ๒๕๔๙ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

๓ ผศ.ดร.นิตยา 

วิริยะธารากจิ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๒๘  

วท.ม.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๖ 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), ๒๕๕๒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์ 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

 

๓.๒.๒ อาจารยป์ระจําหลกัสูตร (รายละเอียดผลงานทางวิชาการในภาคผนวก ช) 

ลําดบั

ที ่

รายชื่อ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี – โท – เอก (สาขาวิชา)  

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตวั

ประชาชน 

๑ รศ.ดร.รัมภา 

บุญสนิสขุ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๗ 

Postgraduate Diploma (Neurology), 

๒๕๓๙ 

Ph.D. (Rehabilitation Science), ๒๕๔๖ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Curtin University, 

Australia 

McGill University, 

Canada 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

๒ ผศ.ดร.สายธดิา 

ลาภอนันตสนิ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๔ 

วท.ม.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๙ 

ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์), ๒๕๔๙ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

๓ ผศ.ดร.นิตยา 

วิริยะธารากจิ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๒๘  

วท.ม.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๖ 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), ๒๕๕๒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์ 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 
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ลําดบั

ที ่

รายชื่อ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี – โท – เอก (สาขาวิชา)  

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจําตวั

ประชาชน 

๔ ผศ.ดร.ภัทริยา 

อนิทร์โทโ่ล่ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๗   

วท.ม.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๔๐ 

Ph.D.(Physiotherapy) 

๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University of 

Otago, 

New Zealand 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

๕ อ.ดร.ชัชฎา  

ชินกุลประเสริฐ 

วท.บ.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๗ 

วท.ม.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๓๙ 

Post Graduate Research Fellow 

(Biokinesiology and Physical 

Therapy),๒๕๕๓ 

ปร.ด.(กายภาพบาํบัด), ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University of 

Southern 

California, USA 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

 

 

๔. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

หลักสูตรได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกภาคสนาม ในรายวิชา กภ ๗๐๕ การประยุกต์งานวิจัย        

ทางคลินิกเพ่ือการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด (PTX 705 Applied Clinical Research for Physical 

Therapy Practice)  

 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณฝึ์กปฏบัิติงาน/ฝึกภาคสนามของนิสติ มีดังน้ี 

๑. สามารถบูรณาการงานวิจัย ความรู้เชิงประจักษ์ ในการวิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผน

และให้การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนาํ และดูแลผู้ป่วยได้ตรงกับ

ปัญหาทางกายภาพบาํบัด 

๒. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ ์                         

และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดเฉพาะด้านได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

๓. สามารถนําบทสรุปจากการค้นคว้าและวิเคราะห์มาประยุกต์และปรับปรุงแผนการ         

ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

๔. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่ เข้ามารับคําปรึกษาด้วยความเอื้ ออาทร ไม่มีการ

แบ่งแยกตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัด และให้ความสาํคัญต่อสิทธิ

ผู้ป่วย 
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๕. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้อย่างเป็นทีม และมีความเป็นผู้นํา และผู้ตาม   

ในทมีปฏบัิติงานอย่างเหมาะสม 

 

๔.๒.  ช่วงเวลา 

รายวิชา กภ ๗๐๕ การประยุกต์งานวิจัยทางคลินิกเพ่ือการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด                

ใช้เวลาฝึกงาน อย่างน้อย  ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 

   

 

 

 

 

  ๔.๓   การจดัเวลาและตารางสอน 

 ๒-๓ วันต่อสปัดาห์เป็นเวลา ๘ สปัดาห์  

 

๕. ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั 

กาํหนดให้นิสิตทาํปริญญานิพนธ์ โดยมีขอบเขตของปริญญานิพนธ์ที่สามารถทาํเสร็จได้ภายในเวลา 

ที่กาํหนด ตลอดจนสามารถสอบผ่านการป้องกันปริญญานิพนธ์ได้และผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ 

ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ ระยะเวลาการดําเนินการทําปริญญานิพนธ ์

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  

(ภาคผนวก ก)  

๕.๑. คําอธิบายโดยย่อ 

ปริญญานิพนธ์เป็นการศึกษาค้นคว้า ดําเนินการวิจัยทางด้านกายภาพบําบัดหรือ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีรูปแบบและวิธีวิจัยที่ถูกต้องและเป็นระบบ เรียนรู้การแก้ปัญหาหรืออุปสรรค     

ที่เกดิข้ึนระหว่างกระบวนการวิจัย รวมถึงมีการนาํเสนอโครงร่างการวิจัยและความก้าวหน้าของงานวิจัย 

๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู ้

นิสิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานหลักสูตรในหมวด ๔ มีความรู้   

ความเข้าใจกระบวนการวิจัย สามารถนาํผลการวิจัยมาพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่วิชาชีพ 

๕.๓. ช่วงเวลา 

เม่ือนิสติได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และต้องสอบ

ผ่าน  การวัดคุณสมบัติ ก่อนทาํการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์ทั้งน้ีต้องไม่เกนิภาคการศึกษาที่ ๗ 

๕.๔. จํานวนหน่วยกิต 

จาํนวน ๓๖ หน่วยกติ สาํหรับปริญญาเอก ๓ ปี (แบบ ๒.๑ สาํหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยคุณวุฒิปริญญาโท) 

จาํนวน ๔๘ หน่วยกติ สาํหรับปริญญาเอก ๔ ปี (แบบ ๒.๒ สาํหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี) 

 

ชั้นปี/ภาค

การศึกษา 

ฝึกประสบการณใ์นสถานการณจ์ริง ช่วงเวลา/จํานวนชัว่โมงและเวลา

เรียน 

๑ / ๒ การประยุกต์งานวิจัยทางคลินิกเพ่ือการ

ปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด 

๓ หน่วยกติ  ๑๓๕ ช่ัวโมง 

วันจันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์  

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  
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๕.๕. การเตรียมการ 

 มีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําป รึกษา และจัดทําแผนการดําเนินงาน จัดทําบันทึก           

การให้คําปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร วิชาการ การวิจัย แหล่งทุนผ่านทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้มี       

ความทันสมัยเสมอ รวมถึงกฎระเบียบและข้ันตอนการทาํปริญญานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดรายวิชาสัมมนา เพ่ือเอื้ อต่อการเสนอ    

โครงร่างปริญญานิพนธไ์ด้ตามกาํหนดเวลา 

๕.๖. กระบวนการประเมินผล 

 กระบวนการป ระเมินผล เป็ น ไปตาม ข้อ บั งคับมหาวิทยาลัยศ รีนค รินทร วิ โรฒ                   

ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ (ผนวก ก) 
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หมวดที ่๔. ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

๑. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรม 

๑. ส า ม า ร ถ ทํ า วิ จั ย ด้ า น

ก า ย ภ า พ บํ า บั ด แ ล ะ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

แก้ปัญหาทางวิชาชีพ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานร่วมกับการสัมมนา โดยให้นิสิต

นําเสนอความรู้ทางวิชาการที่ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ มีความเช่ียวชาญ 

กรณี ศึกษาทางคลินิกเกี่ ยวกับ ผู้ป่วย หรืองานวิจัยต่างๆ ในสาขา

กายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการแลกเปล่ียนความรู้

เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

๒. สามารถสร้างนวัตกรรม

ห รื อ อ ง ค์ ค ว าม รู้ ด้ าน

ก าย ภ าพ บํ า บั ด  โด ย

คํานึ งถึ งจ ริยธรรมการ

วิจัย 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ 

ความคิดสร้างสรร โดยการใช้หัวข้อปัญหา กรณีศึกษา การสัมมนา หรือ

การวิจัย รวมทั้งเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

แหล่งฝึก และ/หรือ ชุมชน ร่วมกับการสอดแทรกเน้ือหาทางด้าน

จริยธรรมการวิจัย การสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาการต่างๆ การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยการค้นคว้าหรือ

นําเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญหรือ

สาขาที่เกี่ยวข้อง 

๓. สังเคราะห์ ข้อ มูลอย่าง

เป็นระบบเพ่ือใช้ในการ

ดูแลสขุภาพได้ 

กาํหนดให้ทุกรายวิชามุ่งเน้นการใช้ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

อย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ในสาขา

กายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ปฏบัิติงานด้านกายภาพบาํบัด 

๔. ประยุกต์ใช้หลักฐานเชิง

ป ร ะ จั ก ษ์ ใน ก าร ดู แ ล

สุขภาพประชาชนได้ โดย

คํานึ งถึ งจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพได้ 

พัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ เพ่ือให้แสดงความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพกายภาพบําบัดและหลักฐานเชิงประจักษ์  

(evidence-based) ในการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

สอดแทรกเน้ือหาทางด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในทุกรายวิชา

ของหลักสตูร  

 

๕. สาม ารถ นํ า เสน อแ ละ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ทางวิชาก ารได้อ ย่ างมี

ประสทิธภิาพ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏบัิติและสัมมนาที่ส่งเสริมให้ทาํงาน

เป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นําและผู้ตามทางวิชาการและ

วิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์  

๖. สามารถนําเสนอผลงาน

ระดับนานาชาติได้ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ พัฒนาทกัษะ

การนําเสนอด้วยภาษาต่างประเทศในช้ันเรียนและเวทีการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

 

 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๒๖ 



๒. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

๑. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. ริ เร่ิมห รือ ช้ีให้ เห็น ข้อที่ ควร

ปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรม

ด้วยดุลยพินิจทางคุณธรรม 

๒. สามารถประมวลปัญหา และ

จั ด ก า ร ปั ญ ห าท า ง คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรมที่ ซับซ้อนรวมทั้งปัญหา

เชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคาํนึงถึง

ความรู้สกึของผู้อื่น 

๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้อื่น

ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม

และจริยธรรมอย่างจริงจัง 

 

๑. มีการสอดแทรกเน้ือหาทางด้าน

คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

จริยธรรมการวิจัย ในทุกรายวิชาของ

หลักสูตร ทั้งในรายวิชาทางทฤษฎี 

ปฏบัิติการทางคลินิก ตลอดจนการทาํ

ปริญญานิพนธ ์ 

๒. มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มี

การพัฒนาด้านจิตสํานึกสาธารณะ 

โด ย ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ห น้ าที่  ค ว า ม

รับผิดชอบของตนเอง ที่มีต่อวิชาชีพ 

ต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม 

แ ล ะส าม ารถ จั ด ก ารกั บ ปั ญ ห า

จริยธรรมในการดํารงชีพ และการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ ตลอดจนเป็น

แบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดาํรง

ตนและการปฏบัิติงาน 

๑ . ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม

รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ห น้ า ที่ 

โครงงาน  และกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมาย 

๒. ประเมินจากการมีส่วน

ร่วมและการแสดงออกในช้ัน

เรียน และกจิกรรมต่าง ๆ 

๓. ประเมินจากกระบวนการ

ในการทาํปริญญานิพนธ ์

โดยคาํนึงถึงคุณธรรม  

และจริยธรรมในการวิจัย 

 

 

๒. ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม

อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สาํคัญ

ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ หรือต่อ

สงัคม 

๒. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง

และกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏบัิติที่

เป ล่ี ยน แ ป ลงใน วิช า ชีพ ทั้ ง ใน

ระดับชาติและนานาชาติ และให้

คาํแนะนาํแก่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

๓ . มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น

กระบวนการวิจัย การออกแบบ 

การวิจัย และการบริหารจัดการการ

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้

ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม โดยการใช้หัวข้อปัญหา 

กรณีศึกษา การสัมมนา หรือการ

วิจัย รวมทั้งเรียนรู้จากสถานการณ์

จ ริ ง ทั้ งก าร เรียน รู้ ใน ช้ัน เรียน 

แหล่งฝึก และ/หรือ ชุมชน  

๒. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งการบรรยาย  การฝึก

ปฏิบัติ การเรียนรู้โดยการสัมมนา 

การอภิปราย การค้นคว้าวิเคราะห์ 

การบูรณาการงานวิจัย ตลอดจน

๑. สอบภาคทฤษฎี และ/หรือ

ภาคปฏบัิติของแต่ละรายวิชา 

๒. ประเมินผลจากการแสดง

ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ

ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร คิ ด

วิเคราะห์ การประยุกต์และ

พัฒนาความรู้เชิงประจักษ์ใน

กิจกรรมในช้ันเรียน เช่น การ

สัมมนา การอภิปราย หรือ 

การฝึกปฏบัิติ 

๓ . ประเมินจากแผนห รือ

โครงการที่นาํเสนอ 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๒๗ 



ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

วิจัยอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

การนาํเสนอประเดน็ที่ผู้เรียนสนใจ

เพ่ือการเรียน รู้ร่วมกันของกลุ่ม 

ทั้งน้ีให้จัดรูปแบบการการเรียนรู้

ตามลักษณะธรรมชาติรายวิชาหรือ

ตามเน้ือหาสาระสาํคัญของรายวิชา

น้ัน ๆ 

๔. ประเมินจากการสอบวัด

คุ ณ ส ม บั ติ  ( Qualifying 

examination) 

 

 

๓. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ทางปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. สามารถพัฒนากรอบ

แนวคิด ออกแบบ แก้ไข 

และจัดการปัญหาด้วยการ

วิจัย ข้ันสูงเพ่ือสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 

๒ . ส าม ารถ บู รณ าก าร

แนวคิดต่างๆ ทั้ งจากใน

สาขาวิชาชีพและสาขาวิชาที่

เกี่ ยวข้องเพ่ือให้เกิดการ

ปรับปรุงแนวคิดหรือแนว

ปฏิบั ติใน วิชาชีพอย่างมี

นัยสาํคัญ 

๓. สามารถปรับปรุง หรือ

สร้างแนวปฏิบัติในวิชาชีพ

ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

สถานการณ์และบริบททาง

สขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

 

๑. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

ร่วมกับการสัมมนาโดยให้นิสิตนําเสนอความรู้

ทางวิชาการที่ เกี่ ยวกับสาขาวิชาที่ มีความ

เช่ียวชาญหรือสาขาที่ เกี่ ยวข้อง และมีการ

แลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

๒. การสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ

ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ 

๓. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดยการค้นคว้า

หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่ เกี่ ยวกับ

สาขา วิชาที่ มี ค วาม เช่ี ยวชาญ ห รือสาขาที่

เกี่ยวข้อง 

๔. กรณีศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยหรือ

งานวิจัยต่างๆในสาขากายภาพบาํบัด และสาขา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕. กําหนดให้ทุกรายวิชามุ่งเน้นการใช้ทักษะ

กระบวนการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ และ

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ใน

สาขากายภาพบาํบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 

๑. การสอบวัดความสามารถ

ในการคิด วิ เคราะห์  และ

แก้ไขปัญหาโดยการนาํเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การสอบ

วัด คุ ณ ส ม บั ติ  โค ร ง ร่ า ง

ง า น วิ จั ย  แ ล ะ ก า ร ส อ บ

ปริญญานิพนธ ์

๒. การประเมินจากผลงานที่

เกิดจากการใช้กระบวนการ

แ ก้ ไข ปั ญ ห า  ก าร ศึ ก ษ า

ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การ

วิ เค ร า ะ ห์ วิ จ า ร ณ์  เ ช่ น 

รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์

กรณีศึกษาการศึกษาอสิระ  

๓. การประเมินตามสภาพ

จริงจากการสัมมนาผลงาน

และการปฏิบัติของนิสิต เช่น 

ประเมินจากการนําเสนอ

ผลงานและการมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้

แบบทดสอบหรือสัมภาษณ ์

เป็นต้น 
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๔. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

๑. แสดงความเห็นและมีความ

เป็ น ผู้นํ าที่ ดี ท างวิชาการและ

วิชาชีพ 

๒. สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรม

กลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

๓. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการ

เวลาในการดาํเนินงานของตนเอง

และกลุ่ม ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

 

๑. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่

ส่งเสริมให้ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออก 

ของภาวะผู้นาํและผู้ตามทางวิชาการและวิชาชีพ

ในหลากหลายสถานการณ์ ตลอดจนกล้าแสดง

ความคิดเหน็ของตน และพร้อมที่จะยอมรับฟัง

ความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

๒. จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีการมอบหมาย

งานรายกลุ่มเพ่ือให้เสนอแนวทาง การวางแผน 

วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ที่มีความซับซ้อนสงู 

๓ . จั ด ป ระสบ ก ารณ์ เ รี ยน รู้ที่ เ น้ น ก าร มี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการ  ผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา โดยใช้รูปแบบของกิจกรรมกลุ่ม

เพ่ือผลักดันให้เกิดการอภิปราย แลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอันจะไปสู่การ

ฝึกที่จะสร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

๑ .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก

พฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิสิต

ในขณะร่วมกิจกรรม

ภาคปฏบัิต ิ

๒ .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก

รายงานรายกลุ่มของ

งานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 ๕. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

๑. ค้นคว้าในประเดน็ปัญหาที่สาํคัญและ

ซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอวิธีแก้ไขได้

ตรงประเดน็โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์

และสถิติ 

๒. สื่ อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถประเมินความสําเร็จของการ

สื่อสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๓. นาํเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบที่

เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

๑. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน

หลักสูตร ที่ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้

พัฒนาทกัษะการวิเคราะห์ คัดกรอง 

วิพากษ์  สรุป และนําข้อมูลทาง

คณิตศาสตร์  และสถิติที่เกี่ยวข้อง

กบังานวิชาชีพ มาใช้ 

๒ . ม อ บ ห ม า ย ง า น  ร า ย ง า น 

กรณี ศึกษา รวมถึงการนําเสนอ

ผลงาน ในรายวิชา โดยให้นิสิตได้

ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑ .  ป ร ะ เ มิ น จ า ก

ค วาม ส าม ารถ ใน ก าร

นําเสนอ การอภิปราย 

รายงาน กรณี ศึกษา ใน

รายวิชาโดยให้นิสิตได้ใช้

ทั ก ษ ะท างเท ค โน โล ยี

สารสน เทศและการใช้

เคร่ืองมือวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อย่างมีประสทิธภิาพ  

๒ . ป ร ะ เ มิ น จ า ก
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๔. นําเสนอผลงานวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์

ทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

๕. มีทักษะ และความสามารถในการใช้ 

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถึงเคร่ืองมือทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาได้ โดย

เจาะลึกในสาขาวิชาชีพ 

และการใช้เคร่ืองมือวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อย่างมีประสทิธภิาพ  

 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น

การศึกษา ทาํความเข้าใจ

ในประเด็นปัญหา และ

ประยุกต์ใช้เทคนิคทาง

สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

 

๖. ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

ปฏิบติัทางวิชาชีพ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

๑. สามารถบู รณ าการงาน วิจัย 

ค ว าม รู้ เ ชิ งป ร ะ จั ก ษ์  ใน ก า ร

วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผน

และให้การรักษา การป้องกัน การ

ส่งเสริม รวมถึงให้คําแนะนําและ

ดูแลผู้ป่วยได้ตรงกับปัญหาทาง

กายภาพบาํบัด 

๒. สามารถพัฒนากระบวนการคิด

รวมทั้ งการใช้เหตุผลทางคลินิก 

ทักษะประสบการณ์  และความ

เ ช่ี ย ว ช า ญ ท า ง วิ ช า ชี พ

กายภาพบําบัดเฉพาะด้านได้อย่าง

มีประสทิธภิาพ 

๓. สามารถนําบทสรุปจากการ

ค้นคว้าและวิเคราะห์มาประยุกต์

และปรับปรุงแผนการให้การรักษา

ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

๔. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือ

ผู้ที่ เข้ามารับคําปรึกษาด้วยความ

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

การปฏิบั ติทางวิชาชีพ เพ่ือให้แสดง

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้

ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัดหรือ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการใช้เหตุผล

ทางค ลินิก  (clinical reasoning)  และ

ห ลั ก ฐ าน เชิ งป ระ จัก ษ์   (evidence-

Based) ในการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

๒. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกเฉพาะด้าน โดย

มีการเขียนรายงานและการนําเสนอที่

แ สด งถึ งก าร วิ เคราะ ห์ ปัญ ห า และ

วางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ 

ร่วมกับการใช้เหตุผลทางคลินิก ที่มีการ

ค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์และแสดง

ความเช่ือมโยงกับบุคลากรด้านสุขภาพ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. มอบหมายโจทย์ปัญหากรณีศึกษาที่มี

ความซับซ้อนเพ่ือให้แสดงการวิเคราะห์

๑ . ป ร ะ เ มิ น จ าก ก า ร

สั ง เ ก ต ทั ก ษ ะ แ ล ะ

พฤติกรรมในขณะปฎิบัติ

ทางคลินิกและการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมส่งเสริม

การพั ฒ น าทั กษ ะก าร

ป ฏิ บั ติ ท าง วิ ช า ชี พ ใน

ชุมชน 

๒. ประเมินทกัษะการ ฝึก

ปฏิ บั ติทางค ลิ นิก  การ

วิ เค ราะ ห์ ปั ญ ห า แ ละ

วางแผนการแก้ไขปัญหา

อย่างบูรณาการ ร่วมกับ

การใช้เหตุผลทางคลินิก 

และการค้นคว้าหลักฐาน

เชิงประจักษ์  

๓. ประเมินจากรายงาน

และการนําเสนอรายงาน

ผู้ ป่ ว ยที่ แ ส ด งถึ งก า ร
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

ปฏิบติัทางวิชาชีพ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

เอื้ ออาทรไม่มีการแบ่งแยก ตาม

กรอบของจรรยาบรรณ วิชาชีพ

กายภาพบําบัดและให้ความสาํคัญ

ต่อสทิธผู้ิป่วย 

๕ . สามารถปฏิ บั ติ งาน ร่วมกับ

วิชาชีพต่าง ๆ ได้อย่างเป็นทมี และ

มีความเป็นผู้นํา และผู้ตามในทีม

ปฏบัิติงานอย่างเหมาะสม 

ปัญหาและวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่าง

บูรณาการ ร่วมกับการใช้เหตุผลทาง

คลินิก และการค้นคว้าหลักฐานเชิง

ประจักษ์  

๔ . กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม สิทธิ ผู้ ป่วย จิตอาสา และ

เคารพ ใน ศั กดิ์ ศ รีค วาม เป็ นม นุษ ย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบําบัด  

ในช่วงการเรียน การฝึกปฏิบัติงานและ

การทาํงานวิจัยทางคลินิก 

วิ เค ร าะ ห์ ปั ญ ห า แ ละ

วางแผนการแก้ไขปัญหา

อย่างบูรณาการ ร่วมกับ

การใช้เหตุผลทางคลินิก 

ที่ มีการค้นคว้าหลักฐาน

เชิงประจักษ์และแสดง

ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ

บุ ค ล าก ร ด้ าน สุ ขภ าพ     

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ประเมินจากนําเสนอ

กรณีศึกษา 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอยีดผลการเรียนรู้ 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ๑.๑ ริเร่ิมหรือช้ีให้เหน็ข้อที่ควรปรับปรุงและพัฒนาทางจริยธรรมด้วย

ดุลยพินิจทางคุณธรรม 

๑.๒ สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมที่ซับซ้อนรวมทั้งปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคาํนึงถึง

ความรู้สกึของผู้อื่น 

๑.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏบัิติตามหลักคุณธรรม

และจริยธรรมอย่างจริงจัง 

๒. ด้านความรู้ ๒.๑ สร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่

สาํคัญในการปฏบัิติทางวิชาชีพ หรือต่อสงัคม 

๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเกี่ยวกับแนว

ปฏบัิติที่เปล่ียนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และให้

คาํแนะนาํแก่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

และการบริหารจัดการการวิจัยอย่างมีประสทิธภิาพ 

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา  ๓.๑ สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แก้ไข และจัดการปัญหา

ด้วยการวิจัยข้ันสงูเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

๓.๒ สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพและ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแนวคิดหรือแนวปฏิบัติ

ในวิชาชีพอย่างมีนัยสาํคัญ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอยีดผลการเรียนรู้ 

๓.๓ สามารถปรับปรุง หรือสร้างแนวปฏิบัติในวิชาชีพให้สอดคล้อง

กบัสถานการณ์และบริบททางสขุภาพที่เปล่ียนแปลงไป 

๔. ด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ แสดงความเหน็และมีความเป็นผู้นาํที่ดีทางวิชาการและวิชาชีพ 

๔.๒ สร้างปฏสิมัพันธใ์นกจิกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

๔.๓ ร่วมรับผิดชอบ บริหารจัดการเวลาในการดาํเนินงานของตนเอง

และกลุ่ม ให้สมัฤทธิ์ผลอย่างมีประสทิธิภาพ 

๕. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕.๑ ค้นคว้าในประเดน็ปัญหาที่สาํคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและ

เสนอวิธแีก้ไขได้ตรงประเดน็โดยใช้วิธกีารทางคณิตศาสตร์และสถิต ิ

๕.๒ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสาํเร็จ

ของการสื่อสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๕.๓ นาํเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็น

ทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อกลุ่ม

บุคคลต่างๆ 

๕.๔ นําเสนอผลงานวิชาการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับ

นานาชาติ 

๕.๕ มีทกัษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสม

สอดคล้องกบัปัญหาได้ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาชีพ 

๖. ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

 

๖.๑ สามารถบูรณาการงานวิจัย ความรู้เชิงประจักษ์ ในการวิเคราะห์

ปัญหา วินิจฉัย วางแผนและให้การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม 

รวม ถึ งให้ คํ าแ น ะนํ าแ ละ ดู แล ผู้ ป่ วย ได้ ต รงกั บ ปั ญ ห าท าง

กายภาพบาํบัด 

๖.๒ สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก 

ทักษะประสบการณ์ และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัด

เฉพาะด้านได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

๖.๓ สามารถนาํบทสรุปจากการค้นคว้าและวิเคราะห์มาประยุกต์และ

ปรับปรุงแผนการให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

๖.๔ สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่เข้ามารับคาํปรึกษาด้วยความ

เอื้ ออาทรไม่มีการแบ่งแยก ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพ

กายภาพบาํบัดและให้ความสาํคัญต่อสทิธผู้ิป่วย 

๖.๕ สามารถปฏบัิติงานร่วมกบัวิชาชีพต่าง ๆ ได้อย่างเป็นทมี และ 

มีความเป็นผู้นาํ และผู้ตามในทมีปฏบัิติงานอย่างเหมาะสม 
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๑.แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 

ด้านที่ ๑ 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้านที่ ๒ 

ความรู้  

ด้านที่ ๓ ทกัษะ

ทางปัญญา 

ด้านที่ ๔ ทกัษะ

ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ด้านที่ ๕ ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
ด้านที่ ๖ ทกัษะการปฏบิัติ

ทางวิชาชีพ 
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

หมวดวิชาบงัคบั 

กภ ๗๐๑ สมัมนาทางกายภาพบาํบัด                        

กภ ๗๐๒ บูรณาการแนวทางปฏบัิติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์                       

กภ ๗๐๔ วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพขั้นสงู                       

กภ ๗๐๕ การประยุกต์งานวิจัยทางคลินิกเพ่ือการปฏบัิติงานทางกายภาพบาํบัด                       

กภ ๕๐๑ วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ ๑                       

กภ ๕๐๓ เคร่ืองมือการวิจัยด้านสขุภาพ                       

หมวดวิชาเลือก 

กภ ๖๑๑ ชีวกลศาสตร์คลินิก                       

กภ๖๑๒ กายภาพบาํบัดทางระบบประสาทขั้นสงู                       

กภ๖๑๓ กายภาพบาํบัดขั้นสงูทางระบบหัวใจหลอดเลือดและการหายใจ                       

กภ ๖๑๔ การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว                       

กภ ๖๑๕ สรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก                       

กภ ๖๑๖ การรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหว                       

กภ ๖๑๗ หัวข้อคัดสรรเพ่ือการวิจัย                       

กภ ๖๑๘ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์                       

กภ ๖๒๑ หัวข้อคัดสรรการวิจัยทางกายภาพบาํบัด                       

กภ ๗๒๑ หัวข้อปัจจุบันทางกายภาพบาํบัด                       

ปริญญานพินธ ์

ปพอ ๘๙๑ ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก                       

ปพอ ๘๙๒ ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก                       
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หมวดที ่๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

๑. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตาม ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยศ รีนค รินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ (ผนวก ก) 

 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

๒.๑ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควบคุมมาตรฐานและเน้ือหาในการจัดสอบ และการสอบ 

วัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination) ของนิสติก่อนการทาํปริญญานิพนธ ์ 

๒.๒ มีแผนในการติดตามและมีระบบประเมินการดําเนินงานวิจัย อย่างมีคุณภาพ ตลอดจน

มาตรฐานของปริญญานิพนธข์องนิสติ ด้วยคณะกรรมการหรืออาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ ์

๒.๓ มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนน ข้อสอบ รายงาน โครงงาน/วิจัย ที่ผู้เรียนได้รับ

มอบหมาย 

๒.๔ มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานอาจารย์พิเศษทางคลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ของ สภากายภาพบําบัด ผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผู้เรียน

ได้รับมอบหมาย 

 

๓.เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

การสําเร็จการศึกษาปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) ๓ ปี แบบ ๒.๑ และ ๔ ปี แบบ ๒.๒ 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 

๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทาํวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

ข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ัง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ 

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
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หมวดที ่๖ การพฒันาคณาจารย ์

 

๑. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

ตลอดจนระเบียบปฏบัิติที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

๑.๒ มีการมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเล้ียงสาํหรับอาจารย์ใหม่ในช่วงปีแรก 

 

๒. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

๒.๑ การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

๒.๑.๑ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด                     

และการประเมินผลทุกปีการศึกษา 

๒.๑.๒ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

๒.๒ การพฒันาวิชาการและวิชาชีพ 

๒.๒.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในและ/หรือต่างประเทศ 

๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ในระดับที่สงูข้ึน 

๒.๓ การพฒันาดา้นการวิจัย 

๒.๓.๑ กาํหนดให้อาจารย์จัดทาํแผนการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย 

๒.๓.๒ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการวิจัยร่วมกบัสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศ 

๒.๓.๓ จัดสรร/จัดหา งบประมาณสาํหรับการทาํวิจัย สาํหรับคณาจารย์บัณฑติศึกษา 

๒.๓.๔ จัดกจิกรรมส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
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หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

๑. การกํากบัมาตรฐาน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด บริหารหลักสูตรผ่านคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ ประธาน

หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กาํกับดูแลและเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนกาํหนด

นโยบายปฏบัิติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 

๒. บณัฑิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประกอบ

อาชีพนักกายภาพบาํบัดผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาและการทาํปริญญานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก ที่ได้กาํหนดภาระงานในการดูแลนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กาํหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาในสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เกิน ๑ ต่อ ๕ คน และมีการกาํหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของ

บัณฑิตที่แสดงถึงการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์ของสกอที่กาํหนดให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีการสาํรวจอัตราการได้งาน ประเภทของ

งานและคุณภาพของบัณฑติที่จบการศึกษา โดยพิจารณาสมรรถนะของบัณฑติที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทั้ง ๖ ด้านคือ (๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (๒) ด้านความรู้ (๓) ด้าน

ทกัษะทางปัญญา (๔) ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ (๕) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๖) ด้านทกัษะความสามารถทางวิชาชีพ  

 

๓. นสิิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาํหนดแผนการรับนิสิต จํานวนรับและคุณสมบัติของนิสิตไว้ใน 

มคอ. ๒ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือยืนยันจาํนวนนิสติที่จะรับตามที่กาํหนดไว้ใน มคอ. 

๒ ก่อนการรับนิสิตทุกปีและกาํหนดเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบและกรรมการ

สมัภาษณ์นอกจากน้ี ทางหลักสตูรมีการเตรียมความพร้อมของนิสติก่อนเข้าศึกษาในด้านระบบการศึกษาทั่วไป 

ผ่านการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยและคณะ และด้านภาษาอังกฤษ ผ่านโครงการที่จัดข้ึนโดยหลักสูตร โดยมี

การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อโครงการเตรียมความพร้อมที่หลักสูตรจัดข้ึนทุกปี เพ่ือนาํมาปรับปรุง

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสติในปีต่อไป  

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบัด มีการควบคุมดูแลการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์

แก่บัณฑิตศึกษาโดยกาํหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เหมาะสม ได้แก ่

การพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การกาํหนดอัตราส่วนอาจารย์ : นิสิต แนวทาง 

การให้คาํปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการทาํวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขและมีผล

การประเมิน โดยได้สรุปข้อมูลปัญหานิสิตในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบและ

ให้คําปรึกษา/ดูแลที่ เหมาะสมมากข้ึนในปีการศึกษาถัดไป นอกจากน้ีเม่ือสิ้ นสุดแต่ละภาคการศึกษา 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาํหนดให้นิสิตที่ได้ทาํวิทยานิพนธ์แล้วต้องนาํเสนอความก้าวหน้าเพ่ือรายงาน

ความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างการทาํวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นอีกช่องทางที่จะให้นิสิต

ขอคาํปรึกษาและรับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยคณาจารย์ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ

เป็นแนวทางให้นิสติสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสตูร

มีการกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ ต้องการพัฒนาในหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย มีภาวะผู้นํา  

มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ 

การพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบกบัคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรมีการพิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาทกัษะศักยภาพของนิสิตดังกล่าว มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอน และการจัดกจิกรรมที่ได้ดาํเนินการ และนาํผลจากการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา

สาํหรับปีการศึกษาถัดไป 

อีกทั้งหลักสูตรมีการจัดระบบการรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของนิสิตทุกภาคการศึกษา 

ผ่านแบบประเมินการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ 

และแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาโดยนิสิตสามารถนําเสนอ 

ข้อร้องเรียนผ่านทางกล่องรับข้อร้องเรียน ที่หลักสตูรได้ประชาสมัพันธ์ให้กับนิสติทราบไว้เบ้ืองต้นแล้ว โดยนาํ

ข้อร้องเรียนเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดาํเนินการจัดการต่อข้อร้องเรียน และ 

มีระบบการประเมินความพึงพอใจต่อช่องทางการร้องเรียน และต่อการจัดการข้อร้องเรียน และการประเมิน

ความพึงพอใจของนิสิตในด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผล และการเรียนรู้ตลอดหลักสตูร 

 

๔. อาจารย ์

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในการดําเนินการรับอาจารย์โดยร่วมกาํหนดคุณสมบัติ

อาจารย์ให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญตามมาตรฐานของหลักสูตรวิชาชีพกายภาพบําบัดและหลักเกณฑ์

คุณสมบัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงแนะนําบทบาทหน้าที่ 

แก่อาจารย์ใหม่ และพิจารณาอาจารย์ประจําหลักสูตร นอกจากน้ี ทางคณะมีแนวทางรองรับเพ่ือทดแทน 

หากเกดิปัญหาอาจารย์ประจาํหลักสตูรลาออก /เกษียณ/มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

โดยอาจารย์ทุกคนได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมตามคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

ได้แก่ การดาํเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและตาํแหน่งทางวิชาการ 

การส่งเสริมประสบการณ์การวิจัยและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์  เช่น แผน/โครงการเพ่ือส่งเสริม

การวิจัยในแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะกรรมการวิจัยฯของคณะ การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 

ประเภทต่างๆที่หลากหลาย การจัดสรรทุนรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้

ประสบการณ์ด้านการบริหารให้กับอาจารย์โดยมอบหมายให้เป็นกรรมการในทีมคณะกรรมการดาํเนินงาน 

ฝ่ายต่างๆภายในของคณะฯ 

 การบ ริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาใช้ระบบ ร่วมกันกับการบ ริหารอาจารย์ 

ของสาขากายภาพบาํบัดในด้านการแบ่งสดัส่วนภาระงานสอน ภาระงานบริการวิชาการ(คลินิกกายภาพบาํบัด) 
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เน่ืองจากมีการใช้ทรัพยากรอาจารย์ร่วมกันของทุกหลักสูตรในสาขากายภาพบําบัด และรับการประเมินผล 

การปฏิบัติงานด้วยระบบกลางของคณะ ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมินที่มีสัดส่วนการประเมินในพันธกิจด้านต่างๆ

แตกต่างกันระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ที่ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรจะมีสัดส่วนการบริหารงานหลักสตูรมากกว่าและปรับลดสดัส่วนภาระงานในพันธกจิด้านการสอนและ

พัฒนานิสิต การบริการวิชาการ และการวิจัยเพ่ือให้สามารถดําเนินงานด้านบริหารหลักสูตรได้อย่าง 

มีประสทิธภิาพ  

 

 

๕. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 หลักสูตรมีการออกแบบและกาํหนดสาระวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรและ

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของวิชาชีพกายภาพบําบัด ซ่ึงประกอบไปด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ 

ครบทั้ง ๖ ด้านตามที่สภาวิชาชีพกาํหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม 

ของแต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกข้อที่หลักสูตรกาํหนด และ

กาํกับให้รายวิชาที่เปิดสอนทาํการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความรับผิดชอบหลัก-รองต่อมาตรฐาน 

การเรียนรู้ในแต่ละด้านให้ครบทุกข้อ รวมทั้งกาํกับปริญญานิพนธ์ในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้มีความ

เหมาะสมแก่มาตรฐานคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกและสร้างคุณค่าทางวิชาการให้แก่วิชาชีพกายภาพบําบัด 

ส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ที่เท่าทนัวิทยาการความก้าวหน้าและเป็นการนาํองค์ความรู้จากสหสาขาวิชามาพัฒนา

ความรู้ความสามารถของนิสิต เพ่ือนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตสาํนึกสงูต่อสงัคม มีคุณภาพ สร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชน และตอบสนองความต้องการของประเทศ  

 หลักสูตรมีการกําหนดผู้สอนที่ มี คุณสมบัติเหมาะสมกับเน้ือหาสาระของรายวิชาที่ เปิดสอน  

โดยพิจารณาตามประสบการณ์ทางวิชาการ การวิจัยประสบการณ์ทาํงาน ผลงานทางวิชาการของผู้สอนและ

ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้มีความเหมาะสมกับเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ ในส่วนของหัวข้อการเรียน 

ของหลักสูตรที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือความเป็นปัจจุบันของเน้ือหาในการเรียนการสอน 

ของแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษร่วมสอนโดยมีอาจารย์ในหลักสูตร

เป็นผู้ร่วมสอนหรือเข้าร่วมฟังการสอนเพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถของคณาจารย์ผู้สอนในหลักสตูร ทั้งน้ี

การแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ันต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทาํร่างตารางสอนนําเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาประเมินความเหมาะสมของผู้สอน และมีระบบ

ประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตและอาจารย์ผู้ร่วมสอน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ในแต่ละปีการศึกษา 

 กรรมการบ ริหารห ลักสูตรมีการป รับห ลักสูตรให้ มีความทันสมัยเป็นประจําใน ทุกๆ  ปี 

นอกเหนือไปจากการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่  สกอ กําหนด โดยในส่วนของรายละเอียด 

การปรับปรุงน้ันจะอยู่ทั้ งในระดับของการปรับรายละเอียดรายวิชา ซ่ึงกําหนดให้ ผู้ รับผิดชอบวิชา 

เป็นผู้ดาํเนินการและนาํเสนอองค์ประกอบของเน้ือหาสาระรายวิชาแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 

และมีกระบวนการในการกาํกับติดตามที่สอดคล้องกับการดาํเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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ทั้งการประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓,  ๔) ผลการดาํเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕, ๖) 

และการดาํเนินงานของหลักสูตรประจาํปี (มคอ. ๗) โดยนาํข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการพิจารณา

วางแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้เน้ือหาของรายวิชามีความเป็นปัจจุบันและทันต่อศาสตร์ในวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด  

 

๖. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

 หลักสูตรมีการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอแก่นิสิตและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน 

การสอน โดยนําข้อมูลจากแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาประกอบในการประชุมตารางสอน และ

เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการเสนอ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์สื่ อโสต เอกสาร ตํารา และ

วารสารวิชาการ รวมทั้งฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้น และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ให้เพียงพอและทันสมัย และมีการจัดให้

นิสติประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เม่ือสิ้นสดุการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  

 

๗. ตวับ่งช้ีผลการดําเนนิงาน  (Key  Performance Indicators) 

        ประเมินผลการดาํเนินงานของหลักสตูรเป็นประจาํทุกปี โดยการติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งช้ี

ดังต่อไปน้ี 

 ตวับ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีที ่๑ ปีที ่๒ ปีที ่๓ ปีที ่๔ ปีที ่๕ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐      

มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร 
/ / / / / 

๗.๒ มี รายละเอี ยดของห ลักสูต ร  ต ามแบบ  มคอ .๒            

ที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ สาขาวิชา

กายภาพบาํบัด 
/ / / / / 

๗.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ

มคอ.๔  ก่อนการเปิดหลักสตูรให้ครบทุกรายวิชา 
/ / / / / 

๗.๔ มีการจัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน 

หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

๗.๕ มีการจัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 
/ / / / / 

๗.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน      

การเรียนรู้ ที่ก ําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) 
/ / / / / 
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 ตวับ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีที ่๑ ปีที ่๒ ปีที ่๓ ปีที ่๔ ปีที ่๕ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ   

ปีการศึกษา 

๗.๗ มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินผลการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่

แล้ว 

- / / / / 

๗.๘ อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ หรือคาํแนะนาํ

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
/ / / / / 

๗.๙ อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
/ / / / / 

๗.๑๐ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
/ / / / / 

๗.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่ น้อยกว่า ๓.๕ จาก

คะแนนเตม็ ๕.๐ 

- - / / / 

๗.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อย

กว่า ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 
- - - / / 

 

 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินงานของหลกัสูตร 

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

- มีการประเมินความเหน็หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ทมีผู้ร่วมสอน และนิสติ 

- ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสติ  

- นาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธก์ารสอน   

๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

- ประเมินทกัษะของอาจารย์ผู้สอนโดยทมีผู้ร่วมสอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ประเมินจากข้อคิดเหน็ของนิสติที่เกี่ยวกบัการพัฒนาความรู้และทกัษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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๒. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสติในภาคเรียนสดุท้ายและบัณฑติ 

๒.๒ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินจากภายนอก 

๒.๓ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  

 

๓. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 ต้องผ่านการประกนัคุณภาพหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน ตามตัวบ่งช้ีที่ระบุในหมวดที่ ๗ 

ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการการประเมินชุดเดียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน 

 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง  

๔.๑ รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากข้อ ๑ ถึง ๓  

๔.๒ นาํข้อมูลจากการรายงานผลการดาํเนินการรายวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

๔.๓ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูล เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

๔.๔ ปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธ ์ 
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เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

ภาคผนวก ข คาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ค การสาํรวจความคิดเหน็จากทุกภาคส่วน 

ภาคผนวก ง ผลการดาํเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (มคอ.7)  

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

ภาคผนวก จ ผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

ภาคผนวก ช ประวัติ และรายละเอยีดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสตูร 

ภาคผนวก ซ เอกสารแสดงความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ 





















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

คําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ 



 

 

  

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐   ข-๑ 

 



 

 

 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐   ข-๒ 

 



 

 

 

  

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐   ข-๓ 

 



 

 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐   ข-๔ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการสํารวจความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ 



สรุปผลสํารวจความคิดจากทุกภาคส่วนเห็นต่อการจดัการเรียนการสอน 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

 คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 

ภาคส่วนต่างๆที่แสดงความต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ได้แก่ 

- นิสติ 

- ผู้ใช้บัณฑติ 

- ผู้ดูแลการปฏบัิติการทางคลินิก 

- อาจารย์ผู้สอน 

 

ความคิดเห็นของนสิิต 

๑. ขอ้มูลทัว่ไป 

ข้อมูลความคิดเหน็สรุปมาจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นบัณฑิตที่สาํเรจ็การศึกษาจากหลักสูตร

มหาบัณฑิตระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ จํานวน ๑ คนและนิสิตที่เรียนจบรายวิชา course work 

มหาบัณฑติ จาํนวน ๕ คน 

๒. ผลการสํารวจความคิดเห็น 

หลักสูตรมหาบัณฑิต ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความเหน็ว่าทุกรายวิชาในหลักสูตร

ปริญญาโทได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติในทุกๆด้านครบตามปรัชญาหลักสูตร (ตารางที่ ๑) 

อย่างไรกต็ามร้อยละ ๓๓ ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าคุณลักษณะด้านการบูรณาการองค์

ความรู้กายภาพบาํบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างเสริมความเช่ียวชาญและความแขง็แกร่งของ

วิชาชีพทางกายภาพบําบัด ไม่ได้รับการส่งเสริมผ่านการเรียนรายวิชาสัมมนาทางกายภาพบําบัด (กบ 

๖๐๑) (ตารางที่ ๑) 

๓. ความคิดเห็นเพิม่เติมเกีย่วกบัการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร 

บัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีความเหน็ว่าควรปรับให้มีการเรียน

การสอนเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองจนมีทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพียงพอ

ต่อการเข้าร่วมประชุมหรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ และเพ่ิมโอกาสในการได้งานทาํ 

เน่ืองในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆใช้ความสามารถทางภาษาเป็นข้อกาํหนดสาํคัญในการรับบุคคลเข้าทาํงาน  

ค-๑ 

 



นิสิตปริญญาโทมีความเหน็ว่าในรายวิชาเคร่ืองมือการวิจัยด้านสุขภาพ (กบ ๕๐๓) ควรมีการ

แนะนาํรายการเคร่ืองมือวิจัยทั้งหมดที่คณะมี เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกเคร่ืองมือทาํวิจัยและเร่ืองที่จะ

ทาํให้เหมาะสมกบัทรัพยากรที่มีอยู่ 

ตารางที ่๑ ความคิดเหน็เกี่ยวกบัคุณลักษณะในด้านต่างๆที่นิสติและบัณฑติได้รับการส่งเสริมผ่าน

การเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรมหาบัณฑติ 

รายวชิาในระดบัปริญญาโท 

 

ความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณลักษณะ ๓ ด้านที่ได้รับการส่งเสริม 

(ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบยีนเรียน) 

๑. ด้านบูรณาการการ

วิจัยและพัฒนาองค์

ความรู้ในศาสตร์ทาง

กายภาพบาํบดัและ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

๒. ด้านดุลยพินิจทาง

คุณธรรมจริยธรรม 

๓. สร้างเสริมความ

เชี่ยวชาญและความ

แขง็แกร่งของวชิาชีพ

ทางกายภาพบาํบดั 

ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี

กบ ๕๐๑ วิธวีิจัยและชวีสถติเิพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ  1 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๕๐๒ แนวทางปฏบิตัอิงิหลักฐานเชงิประจักษ ์ 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๕๐๓ เคร่ืองมอืการวิจัยด้านสขุภาพ 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๕๐๔ วิธวีิจัยและชีวสถติเิพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ 2 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๕๐๕ ปฏบิตังิานทางคลินิก 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๖๐๑ สมัมนาการวจิยัทางกายภาพบาํบดั 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๕๑๒ การรักษาด้วยมอืและการเคล่ือนไหว 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๖๑๑ ชีวกลศาสตร์คลินิก 1(100%) 0 1(100%) 0 1(100%) 0 

กบ ๖๑๒ การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๖๑๓ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาทขั้นสงู 2(100%) 0 2(100%) 0 2(100%) 0 

กบ ๖๑๔ กายภาพบาํบดัขั้นสงูทางระบบหัวใจ หลอด

เลือดและการหายใจ 

  

 ไม่มผู้ีลงทะเบยีนเรียน 

 

 

ค-๒ 

 



ตารางที ่๒ ความคิดเหน็เกี่ยวกบัคุณลักษณะในด้านต่างๆที่นิสติและบัณฑติได้รับการส่งเสริมผ่าน

การเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

2.1 รายวชิาในระดบัปริญญาเอก 

ความคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณลักษณะ 4 ด้านที่ได้รับการส่งเสริม 

(ร้อยละของผู้ที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบยีนเรียน) 

1. ด้านการบูรณาการ

องคค์วามรู้

กายภาพบาํบดัและ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการด้าน

วิจัยและ

สร้างสรรค์

นวัตกรรม 

3. ด้านดุลยพินิจ

ทางคุณธรรม 

จริยธรรม 

4. ด้านความ

เชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี

กบ ๕๐๑ วิธวีิจัยและชวีสถติเิพ่ือการวิจัย

ด้านสขุภาพ  ๑ 
3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๕๐๓ เคร่ืองมอืการวิจัยด้านสขุภาพ 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๗๐๑ สมัมนาทางกายภาพบาํบดั 2(66.7%) 1(33.3%) 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๗๐๒ การทบทวนวรรณกรรมอย่าง

เป็นระบบและอภวิิเคราะห์ 
3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๗๐๔ วิธวีิจัยและชวีสถติเิพ่ือการ

วิจัยด้านสขุภาพขั้นสงู 
2(66.7%) 1(33.3%) 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๗๐๕ การประยุกตง์านวิจัยทาง

คลินิกเพ่ือการปฏบิตังิานทาง

กายภาพบาํบดั 

3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๕๑๒ การรักษาด้วยมอืและการ

เคล่ือนไหว 
2(100%) 0 2(100%) 0 2(100%) 0 2(100%) 0 

กบ ๖๑๑ ชีวกลศาสตร์คลินิก 1(100%) 0 1(100%) 0 1(100%) 0 1(100%) 0 

กบ ๖๑๒ การควบคุมและเรียนรู้การ

เคล่ือนไหว 
3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 3(100%) 0 

กบ ๖๑๓ กายภาพบาํบดัทางระบบ

ประสาทขั้นสงู 
1(100%) 0 1(100%) 0 1(100%) 0 1(100%) 0 

กบ ๖๑๔ กายภาพบาํบดัขั้นสงูทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจ:ไม่มผู้ีลงทะเบยีนเรียน 

 

ค-๓ 

 



ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

๑. มีความต้องการใช้บัณฑติปีละ ๑ คน การรับบุคคลเข้าทาํงานกจ็ะดูจากระดับการศึกษา สาขาวิชาที่

สาํเรจ็ บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถพิเศษ ความต้ังใจ เสยีสละ และมุ่งม่ันจะเป็นครู 

๒. คุณลักษณะของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ตอบแบบสาํรวจ ตอบว่ามีคุณลักษณะในด้านต่างๆ 

ครบ ๔ ข้อ ได้แก่ ๑)สามารถบูรณาการองค์ความรู้กายภาพบําบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๒) สามารถ

ทาํงานด้านวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ๓) มีดุลยพินิจทางคุณธรรม จริยธรรม ๔) มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 

๓. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 คุณลักษณะที่ทา่นเหน็ว่าเป็ฯจุดแขง็/ จุดเด่นของบัณฑติ ได้แก่ มีแนวคิดและทกัษะการทาํงานวิจัย

ที่โดเด่น มีนํา้ใจ ทุม่เท มีความรับผิดชอบ มีความประนีประนอม รับฟังความคิเห้นของผู้อื่น 

 คุณลักษณะที่ท่านเหน็ว่าเป็นจุดที่ควรปรับปรุงของบัณฑิต ได้แก่ การทาํงานเป็นทีม ภาวะผู้นํา

ความคิดสร้างสรรค์ การคิดที่เป็นระบบ การทาํงานร่วมกบัผู้อื่น 

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่ท่านต้องการ ได้แก่ ใช้ปัญญามากกว่าความจริงที่ปรากฎอยู่ด้านหน้าไม่

ด่วนสรุป  มีภาวะผู้นาํ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีใจที่เป็นครู 

 อยากได้บัณฑติที่มีทกัษะความรู้ในงานวิจัยระดับเซลล์และโมเลกุล 

 

 

คิดเห็นของผูดู้แลการปฏิบติัการทางคลินกิ 

 

๑. ด้านทกัษะการปฏิบัติทางวิชาชีพของนิสิต มีทั้งหมด ๖ ด้าน โดยผู้ตอบแบบสาํรวจให้คะแนนอยู่ใน

ระดับที่ดี ถึงดีมาก 

๒. ประเมินหน้าที่และความรับผิดชอบอาจารย์ผู้ประสานรายวิชา/สาขาวิชา โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบ

สาํรวจให้คะแนนอยู่ในระดับที่ดี ถึงดีมาก แต่มีบางหัวข้อที่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ๑) มีช่องทางและ

เตรียมการประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วนแก่นิสิต ๒) การเตรียมอาจารย์ผู้ดูแลการปฏิบัติงานทางคลินิก 

ช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง รวมถึงวิธีการบันทึกและประเมินผล จากการปฏิบัติงานทางคลินิก ให้

อาจารย์ผู้ดูแลการปฏบัิติงานได้รับทราบ ๓) การจัดการด้านความเสี่ยง 

๓. ข้อเสนอแนะช่วงเวลาในการฝึก ระยะเวลาในการฝึกไม่ควรน้อยกว่า ๑ เดือน (๔ สปัดาห์ : ๒0 วัน

ทาํการ)และไม่ควรเกนิ ๖ สปัดาห์ (๓๐ วันทาํการ) และอาจารย์ที่ประสานงาน 

๔. ข้อเสนอแนะอื่นๆ อาจารย์ผู้ประสานงานคลินิกต้องมีช่ัวโมง/ช่วงเวลาแลกเปล่ียนความเข้าใจและ

แนวทางปฏิบัติ กับ อาจารย์ที่ดูแลทางคลินิก (CI) ๑ - ๒ คร้ัง ตามช่องทางที่สะดวก เช่น โทรศัพท์ E-

mail เป็นต้น 

 

 

 

 

ค-๔ 

 



ความคิดเห็นของอาจารยผู์ส้อน 

ส่วนที ่๑ ขอ้มูลของผูก้รอกแบบสํารวจ 

มีคณาจารย์สังกัดสาขากายภาพบาํบัด คณะสหเวชศาสตร์ผู้สอนในหลักสูตรที่ตอบแบบสาํรวจ

ทั้งสิ้นจาํนวน ๑๑ ท่าน โดยมีตาํแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ จาํนวน ๑ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จาํนวน ๔ ทา่น และอาจารย์ จาํนวน ๖ ทา่นซ่ึงได้ให้ความคิดเหน็ในรายวิชาที่สอนในประเดน็ต่างๆที่สาํรวจ

มีผลสรุปดังข้อมูลดังน้ี 

ส่วนที ่๒  ความคิดเห็นต่อรายวิชาในหลกัสูตร 

รายวิชาในระดับปริญญาโท 

 

จาํนวน

ผู้ตอบ 

(คน) 

รายวิชาสามารถส่งเสริมใหน้ิสิตมีคุณลกัษณะในดา้นต่างๆต่อไปนี้ หรือไม่ 

๑. ดา้นบูรณาการ

การวิจัยและพฒันา

องคค์วามรูใ้น

ศาสตรท์าง

กายภาพบาํบดัและ

ศาสตรที์่เกีย่วขอ้ง* 

๒. ดา้นดุลยพินิจทาง

คุณธรรมจริยธรรม* 

๓. สรา้งเสริมความ

เช่ียวชาญและความ

แข็งแกร่งของวิชาชีพทาง

กายภาพบาํบดั* 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

กบ ๕๐๑ วิธวีิจัยและชีวสถิติเพ่ือการวจิัยด้านสขุภาพ  ๑ ๒ ๒ (๑๐๐)  ๒ (๑๐๐)   ๒ (๑๐๐) 

กบ ๕๐๒ แนวทางปฏบิัติองิหลักฐานเชิงประจักษ์ ๕ ๕ (๑๐๐)  ๕ (๑๐๐)  ๑ (๒๐) ๕ (๘๐) 

กบ ๕๐๓ เคร่ืองมือการวิจยัด้านสขุภาพ ๔ ๔ (๑๐๐)  ๔ (๑๐๐)  ๒ (๕๐) ๒ (๕๐) 

กบ ๕๐๔ วิธวีิจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ ๒ ๔ ๔ (๑๐๐)  ๔ (๑๐๐)  ๑ (๒๕) ๓ (๗๕) 

กบ ๕๐๕ ปฏบิัติงานทางคลินิก ๖ ๖ (๑๐๐)  ๖ (๑๐๐)  ๖ (๑๐๐)  

กบ ๖๐๑ สมัมนาการวิจัยทางกายภาพบาํบัด ๗ ๗ (๑๐๐) 

 

๖ (๘๕.๗) ๑ (๑๔.๓) 
๓ 

(๔๒.๙) 
๔(๕๗.๑) 

กบ ๕๑๒ การรักษาด้วยมอืและการเคล่ือนไหว ๒ ๒ (๑๐๐)  ๒ (๑๐๐)  ๒ (๒๐๐)  

กบ ๕๑๔ สรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก ๑ ๑ (๑๐๐)  ๑ (๑๐๐)  ๑ (๑๐๐)  

กบ ๖๑๑ ชีวกลศาสตร์คลินิก ๑ ๑ (๑๐๐)  ๑ (๑๐๐)  ๑ (๑๐๐)  

กบ ๖๑๒ การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว ๒ ๒ (๑๐๐)  ๒ (๑๐๐)  ๑ (50%) ๑ (๕๐) 

กบ ๖๑๓ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาทขั้นสงู ๔ ๔ (๑๐๐)  ๔ (๑๐๐)  ๔ (๑๐๐)  

กบ ๖๑๔ กายภาพบาํบัดขั้นสงูทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและ

การหายใจ 
๑ ๑ (๑๐๐)  ๑ (๑๐๐)  ๑ (๑๐๐)  

    * ตวัเลขในวงเลบ็คอืร้อยละของจาํนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

ค-๕ 

 



 

รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

จาํนวน

ผู้ตอบ 

(คน) 

รายวิชาน้ีสามารถส่งเสริมให้นิสติมีคุณลักษณะในด้านต่างๆต่อไปน้ีหรือไม่ 

(จาํนวนคนที่ให้ความเหน็ (คิดเป็นร้อยละ)) 

1. ด้านการบูรณา

การองค์ความรู้

กายภาพบาํบัดและ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการด้านวจิัยและ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. ด้านดุลยพินิจทาง

คุณธรรม จริยธรรม 

4. ด้านความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 

มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่ม ี

กบ ๕๐๑ วิธวีิจัยและชีวสถิติเพ่ือ

การวิจัยด้านสขุภาพ  ๑ 
2 2(100%)  2(100%)  2(100%)   2(100%) 

กบ ๕๐๓ เคร่ืองมือการวิจยัด้าน

สขุภาพ 
4 4(100%)  2(50%) 2(50%) 3 (75%) 

1 

(25%) 
1 (25%) 3 (75%) 

กบ ๗๐๑ สมัมนาทาง

กายภาพบาํบัด 
5 5 (100%)  5 (100%)  5 (100%)   5 (100%) 

กบ ๗๐๒ การทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบและอภวิิเคราะห์ 
5 5 (100%)  5 (100%)  5 (100%)  1 (20%) 4 (80%) 

กบ ๗๐๔ วิธวีิจัยและชีวสถิติเพ่ือ

การวิจัยด้านสขุภาพขั้นสงู 
5 5 (100%)  4 (80%) 1 (20%) 4 (80%) 

1 

(20%) 
1 (20%) 4(80%) 

กบ ๗๐๕ การประยุกต์งานวิจยัทาง

คลินิกเพ่ือการปฏบิัติงานทาง

กายภาพบาํบัด 

5 5(100%)  3(60%) 2(40%) 5 (100%)  5(100%)  

กบ ๕๑๒ การรักษาด้วยมอืและการ

เคล่ือนไหว 
2 2(100%)  2(100%)  2(100%)  2(100%)  

กบ ๖๑๑ ชีวกลศาสตร์คลินิก 1 1(100%)   1(100%) 1(100%)  1(100%)  

กบ ๖๑๒ การควบคุมและเรียนรู้

การเคล่ือนไหว 
2 2(100%)  2(100%)  2(100%)   2(100%) 

กบ ๖๑๓ กายภาพบาํบดัทางระบบ

ประสาทขั้นสงู 
3 3 (100%)  2(66.7%) 1(33.3%) 3(100%)  3(100%)  

กบ ๖๑๔ กายภาพบาํบัดขั้นสงูทาง

ระบบหัวใจ หลอดเลือดและการ

หายใจ 

1 1 (100%)  1(100%)  1(100%)  1 (100%)  

  * ตวัเลขในวงเลบ็คอืร้อยละของจาํนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค-๖ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการดําเนินงานของหลกัสูตร ปีการศึกษา 2558 (มคอ.7)  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 
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มคอ. 7 

2.1  สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 2.2 แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
มีการสอดแทรกและการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ในแตละรายวิชา

ตามท่ีกําหนดในความรับผิดชอบของรายวิชา  

 
- 

2 ความรู 
มีการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมตามมาตรฐานดานความรู ใน

แตละรายวิชาตามท่ีกําหนดในความรับผิดชอบของรายวิชา 

 
- 

3 ทักษะทางปญญา  
มีการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมตามมาตรฐานดานความรู ใน

แตละรายวิชาตามท่ีกําหนดในความรับผิดชอบของรายวิชา 

 
- 

4 ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมตามมาตรฐานดานความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ในแตละรายวิชาตามท่ีกําหนดในความ
รับผิดชอบของรายวิชา 

- 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมตามมาตรฐานดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแตละ
รายวิชาตามท่ีกําหนดในความรับผิดชอบของรายวิชา 

- 

6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
มีการจัดการเรียนการสอนใหครอบคลุมตามมาตรฐานดานทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพในแตละรายวิชาตามท่ีกําหนดในความรับผิดชอบของรายวิชา 

 
- 

  
3.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี  ไมมี   
3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
 เม่ืออาจารยใหมเขารายงานตัว ประธานหลักสูตรดําเนินการชี้แจงและใหคําแนะนําในการจัดการเรียน

การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการมอบหมายใหอาจารยใหมเขารับการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร  

3.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 อาจารยใหมมีความพอใจในกระบวนการปฐมนิเทศและไดรับความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตร  
4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

4.1 กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม  (ตามเอกสารแนบ) 
4.2 สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ  

ผูเขารวมการอบรมมีความพอใจมากในการท่ีคณะฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร 

 
 
 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 



มคอ. 7 

หมวดท่ี 8  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 
1.ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตอขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ  

1.1 ควรเลือกใชสื่อสารการตลาดเชิงรุกท่ีหลากหลายในการประชาสัมพันธและสื่อสารขอมูล 
ของหลักสูตรไปยังกลุมบุคคลเปาหมายท่ีคาดวาจะเปนผูเขาศึกษาในหลักสูตร เชนการใชชองทางสื่อออนไลน 
social media หรือสื่อรูปแบบอ่ืนท่ีมีการสื่อสาร 2 ทาง 

1.2 ควรทบทวนเกณฑการรับนิสิตของหลักสูตรเก่ียวกับเกรดเฉลี่ยของผูสมัครท่ีจบปริญญาตรีและ
ปริญญาโท เพ่ือใหสามารถเปดโอกาสรับนิสิตไดมากยิ่งข้ึน 

1.3 ควรพิจารณาประเด็นการทําวิจัยในชุมชนท่ีจะสามารถชวยบูรณาการงานท้ังในดานการจัด 
การเรียนการสอน วิชาการวิจัยและการบริการวิชาการไปพรอมกัน 

1.4 การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรตาม 27339เกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 
2558 ท่ีจะนํามาใชในปการศึกษาตอๆ ไปควรหาชองทางในการสงเสริมใหหลักสูตรสามารถรับนิสิตเขาศึกษาไดมากข้ึน 
เพ่ือเปนปจจัยเก้ือหนุนแกอาจารยประจําหลักสูตรในการผลิตผลงานทางวิชาการไดเพ่ิมข้ึน 
2. การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

2.1 ประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อออนไลนหรือสื่อตางๆสูกลุมเปาหมายของหลักสูตร 
2.2 พิจารณาทบทวนเกณฑการรับนิสิตของหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับปการศึกษา 2560 
2.3 หลักสูตรไดกําหนดกรอบการวิจัยในการทําปริญญานิพนธอันเปนประโยชนตอวิชาชีพ

กายภาพบําบัดท่ีเปดกวาง(ท้ังนี้ไดรวมถึงการทําวิจัยในชุมชนแลว) 
2.4 ประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อออนไลนหรือสื่อตางๆสูกลุมเปาหมายของหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตร 

มีนิสิตเขาศึกษามากข้ึน 
2.5 จัดทําแผนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหสามารถมีงานวิจัยตีพิมพเปนประจํา 

 
หมวดท่ี 9  แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
1.  ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา  

แผนดําเนินการ 
 

วันส้ินสุดการ
ดําเนินการตาม

แผน 
ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตามแผน
ปรับปรุงหลักสูตรเ พ่ือให ทันใช ในป  
2560 

กันยายน 2559 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

ไดรางมคอ.2 ฉบับปรับปรุงป 2559 
โดยกําหนดวันวิพากษหลักสูตรในวันท่ี 
14 กันยายน 2559  

 
2.  ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร  จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือกฯ  
  มีการปรับหมวดหมูของวิชาท่ีอยูในรายวิชาแกนและรายวิชาเลือก และมีการปรับวัตถุประสงคการ
เรียนรูใหสอดคลองกับมคอ.1ของสภาวิชาชีพ 

2.2 ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา   
  - ไมมี - 

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
  -อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเชี่ยวชาญดานการสนับสนุนงานวิชาการและการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 9 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ 



 

 

 

 

 

สรุปผลการวิพากษห์ลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

    ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิากายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๖๐ จ-๑ 



สรุปผลการวิพากษห์ลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั คณะสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๙ 

 

ผูวิ้พากษ ์ ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุจิตรา บุญหยง 

  ๒. ผูช่้วยศาสาตราจารย ์ดร.จตุพร วงศส์าธิตกุล 

  ๓. อาจารย ์ดร.รุง้เพชร สงวนพงษ ์

 

หวัขอ้ประเมินตามรายละเอียด

ของหลกัสูตร มคอ ๒ 

ผลการพจิารณา 

เหมาะสม/

ปรบัปรุง 
ขอ้เสนอแนะ หมายเหตุ 

๑. ความชดัเจนเหมาะสมของ

ขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร 

(หมวดที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป) 

เหมาะสม - - 

๒. ความชดัเจนเหมาะสมของขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร (หมวดที่ ๒ : ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร) 

ข้อที่ ๒. แผนการพัฒนาปรับปรุง ปรบัปรุง เพ่ิมเติมหลักฐานหรือตัวบ่งช้ีที่ระบุเร่ืองส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย

และการเผยแพร่งานวิจัยของนิสติ 

เพ่ิมเติมจาํนวนผลงานวิจัยที่

ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ

ต่างๆทั้งระดับชาติและ

นานาชาติเป็นตัวบ่งช้ี 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิากายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๖๐ จ-๒ 



๓. ความชดัเจนเหมาะสมของระบบจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

(หมวดที่ ๓: ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร) 

๑. ระบบจัดการศึกษา  เหมาะสม - - 

๒. การดาํเนินการหลักสตูร เหมาะสม - - 

๓. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน ปรบัปรุง ๓.๑ หลักสูตร 

๓.๑.๓ รายวิชา 

๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาบังคับ ปรับแก้หน่วยกติวิชา กภ ๗๐๒ 

๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเอก 

- ปรับย้ายรายวิชาเอกของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

กายภาพบาํบัดในรายวิชาที่มีเน้ือหายากไปเป็นรายวิชาของหลักสตูร

ระดับปริญญาเอก   

๓.๑.๓.๓ หมวดวิชาเลือก แก้ไขข้อกาํหนดหน่วยกติวิชาเลือก 

 

๓.๑.๔ แผนการศึกษา 

- เฉล่ียจาํนวนหน่วยกติวิชาปริญญานิพนธร์ะดับดุษฎีบัณฑติในการ

ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา 

- ปรับแก้ไขหน่วยกติในวิชากภ ๗๐๒บูรณาการแนวทางปฏบัิติองิ

หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ถูกต้อง 

 

ที่ประชุมเหน็ด้วยกบั

คาํแนะนาํ และดาํเนินการ

ปรับย้ายรายวิชา ชีวกล

ศาสตร์คลินิก (กภ ๖๑๑)

และสรีรวิทยาการออกกาํลัง

กายทางคลินิก (กภ ๖๑๘)

ไปเป็นรายวิชาของหลักสตูร

ระดับปริญญาเอก   

 

แก้ไขข้อกาํหนดหน่วยกติวิชา

เลือกให้เรียนไม่น้อยกว่า ๖ 

หน่วยกติ 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิากายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๖๐ จ-๓ 



๔. ความชดัเจนเหมาะสมของ ผลการเรียนรู ้กลยุทธการสอนและการประเมิน (หมวดที่ ๔: ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล) 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ

ของนิสติ 

เหมาะสม - - 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่

ละด้าน 

ปรบัปรุง ทกัษะที่ ๔ ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ปรับกลยุทธก์ารสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้

มาก ดังน้ี 

กลยุทธก์ารสอน 

ข้อที่ ๒. จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีการมอบหมายงานรายกลุ่มเพ่ือให้

เสนอแนวทาง การวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ

วิชาชีพที่มีความซับซ้อนสงู 

การประเมิน 

ข้อที่ ๒. ประเมินจากรายงานรายกลุ่มของงานที่ได้รับมอบหมาย 

ที่ประชุมเหน็ด้วยกบั

คาํแนะนาํ และดาํเนินการ

แก้ไขในหลักสตูรแล้ว 

ทกัษะที่ ๖. ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

ปรับกลยุทธก์ารสอนให้สอดคล้องกบัการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ

นิสติ “ข้อที่ ๒. มีจิตอาสา” ดังน้ี 

กลยุทธข้์อที่ ๔. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วย 

จิตอาสาและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีr

กายภาพบาํบัด  ในช่วงการเรียน การฝึกปฏบัิติงานและการทาํงานวิจัย

ทางคลินิก 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิากายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๖๐ จ-๔ 



๓. แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา 

(Curriculum mapping) 

เหมาะสม - - 

๕. ความชดัเจนเหมาะสมในหลกัเกณฑ ์ในการประเมินผลนกัศึกษา (หมวดที่ ๕: หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา) 

ข้อที่ ๑ ถึง ข้อที่ ๓ เหมาะสม - - 

๖. ความชดัเจนเหมาะสมในการพฒันาอาจารย ์(หมวดที่ ๖: การพัฒนาอาจารย์) 

ข้อที่ ๑ ถึง ข้อที่ ๒  เหมาะสม - - 

๗. ความชดัเจนเหมาะสมในการประกนัคุณภาพหลกัสูตร (หมวดที่ ๗: การประกนัคุณภาพหลักสตูร) 

ข้อที่ ๑. ถึง ข้อที่ ๖. เหมาะสม - - 

ข้อที่ ๗.ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 

 

เหมาะสม - - 

๘. ความชดัเจนเหมาะสมในการประเมินและปรบัปรุงการดําเนินงานของหลกัสูตร (หมวดที่ ๘: การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานของหลักสูตร) 

ข้อที่ ๑ ถึง ข้อที่ ๔  เหมาะสม - - 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิากายภาพบาํบดั   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๖๐ จ-๕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของการปรบัปรุงแกไ้ข 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ 



 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของการปรับปรุงแกไ้ข 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

  
 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๑ 

 



ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

ช่ือหลกัสูตรเดิม   หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั 
เร่ิมเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษาท่ี พ.ศ.๒๕๕๕ 

ช่ือหลกัสูตรปรับปรุง  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

       เร่ิมเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ 

สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

เป็นการปรับปรุงหลกัสูตรเม่ือครบรอบของหลกัสูตร (๕ ปี) โดยจดัทาํมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๖ ดา้นตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุบณัฑิตศึกษา สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

พ.ศ.๒๕๕๖ รวมทั้งการปรับปรุง รายวชิา หน่วยกิต คาํอธิบายรายวชิา ฯลฯ ใหมี้ความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการวพิากษห์ลกัสูตร 

คณะกรรมการประจาํคณะ คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั ตลอดจนคณะกรรมการและผูท้รงคุณวุฒิในสภาวิชาการ และสภามหาวทิยาลยั ตามท่ีบนัทึกไวใ้นรายละเอียด

การปรับปรุงหลกัสูตร 

เปรียบเทยีบโครงสร้างหลกัสูตร (ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลกัสูตร) 

หมวดวชิา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิากายภาพบําบัด 

3 ปี (แบบ ๑.๑) 3 ปีแบบ 2 (แบบ ๒.๑) 4 ปีแบบ 2 (แบบ ๒.๒) 

หลกัสูตรเดมิ 

พ.ศ.๒๕๕๔ 

หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

หลกัสูตรเดมิ       

พ.ศ.๒๕๕๔ 

หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

หลกัสูตรเดมิ       

พ.ศ.๒๕๕๔ 

หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑. หมวดวชิาบังคบั - - ๙  หน่วยกิต ๙ หน่วยกิต ๑๕  หน่วยกิต   ๑๕ หน่วยกิต 

๒. หมวดวชิาเอก (ไม่น้อยกว่า) - - ๓  หน่วยกิต   ๓ หน่วยกิต ๓  หน่วยกิต   - 

๓. หมวดวชิาเลอืก (ไม่น้อยกว่า) - - - - ๖  หน่วยกิต  ๙ หน่วยกิต 

๔. ปริญญานิพนธ์ ๔๘  หน่วยกิต - ๓๖  หน่วยกิต   ๓๖ หน่วยกิต ๔๘  หน่วยกิต ๔๘ หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร 
 (ไม่น้อยกว่า) 

๔๘  หน่วยกติ - ๔๘  หน่วยกติ   ๔๘ หน่วยกติ ๗๒  หน่วยกติ   ๗๒ หน่วยกติ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๒ 

 



หมวดที ่๒ : ข้อมูลทัว่ไป 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

๕ . รู ป แ บ บ ข อ ง

หลกัสูตร 

ข้อ ๕.๔ ความ

ร่วมมอืกบัสถาบัน

อืน่ (หน้า ๒) 

หลกัสูตรบณัฑิตศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ  มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับ  Oregon Health and Science University, 

United State of America, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, และคณะ

เทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

หลกัสูตรบณัฑิตศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรีนคริ

นทรวโิรฒ มีความร่วมมือดา้นการเรียนการสอนและการวจิยักบั 

Oregon Health and Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา,  

Faculty of Health Science, Hong Kong Polytechnic University 

ฮ่องกง ประเทศจีน, Faculty of Health Sciences, Universiti 

Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

ปรับให้

สอดคลอ้งกบั

ความร่วมมือท่ี

มีอยูใ่น

ปัจจุบนั 

ข้ อ  ๖ . 

สถานภาพของ

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ

ก า ร พิ จ าร ณ า

อนุมตั/ิเห็นชอบ

หลกัสูตร  

(หน้า ๒)  

- หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔  

- คณะกรรมการประจาํคณะสหเวชศาสตร์เห็นชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/

๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

- คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยัเห็นชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๔ 

เม่ือวนัท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

- สภาวชิาการมหาวทิยาลยัเห็นชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๘ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔  

- สภามหาวทิยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๕ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔   

- เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙  

- คณะกรรมการประจาํคณะสหเวชศาสตร์เห็นชอบ ในการประชุม

คร้ังที ่…. 

- คณะกรรมการประจาํบณัฑิตวทิยาลยัเห็นชอบ ในการประชุมคร้ัง

ที ่…. 

- สภาวชิาการมหาวทิยาลยัเห็นชอบ ในการประชุมคร้ังที ่…. 

- สภามหาวทิยาลยัอนุมตัหิลกัสูตรในการประชุมคร้ังที ่…. 

- เปิดสอน ภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปรับให้

สอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๓ 

 



หมวดที ่๑ : ข้อมูลทัว่ไป 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

ข้อ ๗.ความพร้อมในการเผยแพร่

หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและ

มาตรฐาน (หน้า ๒) 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐาน

ต าม ม าต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าเอ ก  ส าข า

กายภาพบาํบดัในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

เอก สาขากายภาพบําบัดในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

ข้อ ๑๐. สถานท่ีจดัการเรียนการ

สอน 

๑๐.๒ ภาคปริญญานิพนธ์  

(หน้า ๓) 

ใช้ ส ถ าน ท่ี แ ล ะอุ ป ก รณ์ ก ารส อ น ข อ งส าข าวิ ช า

กายภาพบาํบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยั ศรีนคริ

นทรวิโรฒ หน่วยกายภาพบาํบดัของโรงพยาบาลภาครัฐ 

และเอกชนในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และใน

ส่วนภูมิภาค 

ใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์การวจิยัของสาขาวิชากายภาพบาํบดั คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ หน่วยกายภาพบาํบดัของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ชุมชน สมาคม

ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  เขตปริมณฑลและในส่วนภูมิภาค 

ปรับให้

สอดคลอ้ง

กบัสถานท่ี

ท่ีจะใชใ้น

การเรียน

การสอนใน

ปัจจุบนั 

ข้อ ๑๑. สถานการณ์การภายนอก

หรือการพฒันาท่ีจาํเป็นตอ้งนาํมา

พิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

(หน้า ๔) 

 

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

ก าร เจ ริญ เติ บ โต ท างเศ รษ ฐ กิ จข อ งป ระเท ศ  แล ะ

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการแพทย ์ส่งผล

ให้เกิดความตอ้งการในด้านการดูเเลรักษาสุขภาพของ

ประชาชนท่ีทั่วถึงทั้ งในส่วนของประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการรักษา กายภาพบาํบดัเป็นศาสตร์ดา้น

หน่ึงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีการพฒันาองค์ความรู้

ให ม่อย่างต่อ เน่ื อง มีทักษะใน การวิจัย การพัฒ น า

กระบ วน การคิด การวิ เคราะห์ และการสังเคราะห์

โด ยเฉ พ าะใน ก ารศึ ก ษ าระ ดับ ห ลังป ริญ ญ านั้ น มี

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพฒันาทางเทคโนโลยแีละเศรษฐกิจ 

ในทศวรรษท่ีผ่านมาการพฒันาทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ   โดยเป็นเศรษฐกิจและบริการท่ีขบัเคล่ือนดว้ยความรู้และนวตักรรม มีความ

ตอ้งการคนทาํงานท่ีมีทกัษะการคิดขั้นสูง ทกัษะในการคน้หาขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล และ

ทกัษะในการส่ือสารท่ีมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึนเขา้มาแทนท่ีการใชแ้รงงานในการทาํงานท่ี

รับผิดชอบงานอยา่งซํ้ าซากจาํเจ การเปล่ียนแปลงทางการปกครองท่ีให้มีการกระจายความ

รับผิดชอบของงานสู่ชุมชนฐานรากทาํใหค้นทาํงานยคุใหม่ตอ้งมีทกัษะในการตดัสินใจและ

แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน อีกทั้งเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารท่ีทนัสมยัและรวดเร็วทาํ

ให้โลกเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียว คนทํางานยุคใหม่ต้องสามารถทํางานภายในทีมท่ี

ประกอบด้วยผูค้นหลายชาติ หลายภาษา และต่างวฒันธรรม ประกอบกับนโยบายของ

ปรับให้

สอดคลอ้ง

กบั

สถานการณ์

ปัจจุบนั

ของสงัคม 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๔ 

 



หมวดที ่๑ : ข้อมูลทัว่ไป 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

ความสําคญัอยา่งยิ่งต่อการผลิตบุคลากร เพ่ือรองรับการ

พฒันาทางเศรษฐกิจและความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพของประเทศให้ทดัเทียมกบันานาชาติอนัจะเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 

รัฐบาลในปี ๒๕๕๙ เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศโดยใชน้วตักรรม (ไทยแลนด ์4.0) 

ใหป้ระเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืโดยตอ้งการประชาชนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์

สร้างองค์ความรู้และนวตักรรม ดงันั้น ทักษะดา้นภาษาท่ีหลากหลายและการเรียนรู้ขา้ม

วฒันธรรม ทักษะด้านไอซีที ร่วมกับความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตวั จึงมี

ความสาํคญัมากในโลกท่ีตลาดแรงงานเปิดกวา้งไร้พรมแดนเช่นน้ี นอกจากน้ี ความกา้วหนา้

ทางไอซีทีและอินเทอร์เน็ตทาํให้การเคล่ือนท่ีของขอ้มูลในโลกเป็นไปได้อย่างง่ายดาย 

ส่งผลให้ผูค้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลความรู้ในด้านต่างๆอย่างสะดวกและรวดเร็วเกิดเป็น

ลกัษณะการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองไม่จาํกดัเวลาและสถานท่ี และไม่จาํกดัแต่ภายในห้องเรียน 

ดงันั้นผูรั้บขอ้มูลจาํตอ้งมีกระบวนการการใช้เหตุผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถแยกแยะ

ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลจาํนวนมากมายได ้นอกจากน้ีความกา้วหนา้ของ

ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ยงัช่วยเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

บริการ และผูค้นในทุกทิศทาง ส่งผลให้เกิดการทาํงานและการส่ือสารร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีความ

หลากหลายทางความคิดและวฒันธรรม ดว้ยเหตุน้ี จึงมีความตอ้งการทกัษะของการทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีมระหวา่งสาขาเดียวกนัและต่างสาขา เพ่ือคน้หาความรู้และนวตกรรมในการ

นาํไปใช ้แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนัท่ีมีความซบัซอ้นและความเป็นพลวตัมากข้ึน   

 ๑๑.๒  สถาน การณ์ ห รือการพัฒ น าท างสั งคม แล ะ

วฒันธรรม  

การพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยท่ีมีแนวโน้ม

ให้ประชาชนสามารถดูแลรับผิดชอบสุขภาพตนเองมาก

ข้ึน ทั้งในดา้นการส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟู บน

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและสุขภาพ 

    แนวโน้มการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลกท่ีมีจาํนวนประชากรเด็กลดลงและ

จาํนวนประชากรผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึน ทาํให้แต่ละประเทศทัว่โลกกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาทางสุขภาพท่ีมีความซบัซอ้นมาก

ยิง่ข้ึน มีโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพและการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึน ความเช่ือ 

การดาํรงชีวิตและทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงไปก่อให้เกิดแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีไม่

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๕ 

 



หมวดที ่๑ : ข้อมูลทัว่ไป 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

พ้ืนฐานของการสร้างองค์ความรู้ท่ีย ัง่ยืน จึงควรมีการ

พั ฒ น าบุ ค ล าก ร ร ะ ดั บ ห ลั ง ป ริ ญ ญ าใ น วิ ช า ชี พ

กายภาพบาํบดัให้มีทกัษะในการวิจยั มีความสามารถใน

การเรียนรู้ส่ิงใหม่ มีการประยกุต์ พฒันา และสังเคราะห์

องค์ความรู้ โดยใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสู่ความ

เป็ น เลิ ศ ท างวิช าก าร      ค วบ คู่ กับ ก ารมี คุ ณ ธรรม 

จริยธรรม มีจิตสํานึกสูงต่อสังคม มีคุณภาพ สร้างความ

เขม้แข็งให้กบัชุมชน และตอบสนองความตอ้งการของ

ประเทศ  

 

ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ สูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว  ดงันั้น การพฒันาทางสังคม

และสุขภาพจึงมุ่งเนน้การพฒันาให้ครบรอบดา้นโดยวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์

ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสุขภาพ ในประเทศไทย รัฐบาล

กาํหนดนโยบายในการพฒันาคนไทยให้มีความสมดุลทั้ งทางดา้นร่างกาย ความรู้ ปัญญา 

และคุณธรรม ภายใตจิ้ตสาํนึกของความเป็นไทย ดว้ยเหตุน้ี นโยบายสุขภาพและการบริการ

สาธารณสุขแบบตั้งรับจึงไม่สามารถแกปั้ญหาสุขภาพของประชาชนไดอ้ย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ จึงมีความจาํเป็นสําหรับนโยบายสุขภาพเชิงรุกท่ีเก่ียวขอ้งกับการส่งเสริม

สุขภาพ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการป้องกันปัญหาสุขภาพ ด้วยการให้ความรู้ท่ี

เช่ือถือไดแ้ละมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์วเิคราะห์ปัญหาสุขภาพใหค้รอบคลุมทุกปัจจยัและให้

การรักษาปัญหาสุขภาพอยา่งครบทุกดา้นท่ีมีความสมัพนัธ์กนั มุ่งเนน้การดูแลสุขภาพตั้งแต่

ระดบัปฐมภูมิในครอบครัวและชุมชน ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวยัรวมถึงประชากร

ผูด้อ้ยโอกาส 

๑๒. ผลกระทบจากขอ้ ๑๑.๑ 

และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันา

หลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบั

พนัธกิจของสถาบนั  

๑๒.๑ การพฒันาหลกัสูตร 

(หน้า ๕) 

 

การพฒันาหลกัสูตรมุ่งเนน้ท่ีจะสร้างผูน้าํทางวชิาการท่ีมี

ความสามารถในการวจิยั เรียนรู้ส่ิงใหม่ การประยกุต ์

พฒันา และสงัเคราะห์องคค์วามรู้ โดยใหบ้ณัฑิตสามารถ

เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลสุขภาพประชาชน อยา่งมี

ประสิทธิภาพ ดว้ยความเป็นเลิศทางวชิาการ ควบคู่กบั

การมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาํนึกสูงต่อสงัคม 

การพฒันาหลกัสูตรจึงมุ่งเนน้ท่ีจะสร้างผูน้าํทางวชิาการท่ีมีความสามารถในการวิจยั เรียนรู้

ส่ิงใหม่ การประยกุต ์พฒันาและสังเคราะห์องคค์วามรู้  พฒันาองคค์วามรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดว้ยความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กบัการมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาํนึกสูงต่อสังคม 

มีความรู้ทัดเทียมนานาชาติ ดว้ยเหตุน้ี ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี

ขบัเคล่ือนดว้ยความรู้และเทคโนโลย ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งไดรั้บการปลูกฝังความรู้ในวิชาชีพท่ี

ทนัสมยัควบคู่ไปกบัทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 และจิตสาํนึกของความเป็นไทย ไดแ้ก่ 

ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ความสามารถในการพฒันาและสร้างนวตักรรม ทกัษะใน

การทํางานร่วมกับผู ้อ่ืนและสามารถส่ือสารได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการใช้

ปรับให้

สอดคลอ้ง

กบั

สถานการณ์

ในขอ้ ๑๑.๑ 

และ ๑๑.๒ 

ท่ีเปล่ียนไป 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๖ 

 



หมวดที ่๑ : ข้อมูลทัว่ไป 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

ภาษาต่างประเทศและการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรขา้มวฒันธรรม การเปิดรับความรู้ใหม่ๆ

จากต่างประเทศ และความสามารถในการแกปั้ญหา มีคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ผู ้อ่ืนและสังคม รับฟังความคิดเห็นของผู ้อ่ืนและเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มีจิต

สาธารณะ สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ อย่างมีวิจารญาณและมีเหตุผล โดยการ

จดัรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท่ีสอดแทรกและพฒันาทกัษะเหล่าน้ีให้กบัผูเ้รียน 

ผา่นการเรียนรู้จากปัญหาและโครงงานประเภทต่างๆ 

 

หมวดที ่๒ : ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

ข้อ ๑.ปรัชญา ความสาํคญั และ

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

 (หน้า ๖) 

 

๑.๑ ปรัชญา 

บูรณาการองคค์วามรู้กายภาพบาํบดัและศาสตร์ท่ี

เก่ียวข้องอย่างลุ่มลึก วิจัย สร้างสรรค์นวตักรรม มี

ดุลยพินิจทางคุณธรรม จริยธรรมและเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ เพ่ือนําไปสู่สุขภาพท่ีดีของประชาชนอย่าง

ย ัง่ยนื   

๑.๒ ความสาํคญั 

ไม่มี 

๑.๑ ปรัชญา 

บูรณาการองค์ความรู้กายภาพบาํบดัและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งลุ่มลึก วิจยั 

สร้างสรรค์นวตักรรม มีดุลยพินิจทางคุณธรรม จริยธรรมและเช่ียวชาญทาง

วชิาชีพ เพ่ือนาํไปสู่สุขภาพท่ีดีของประชาชน  

๑.๒ ความสาํคญั 

ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีที่ เพิ ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและบริการที่ขบั เคลื่อนด้วยความรู้และ

น วตั กรรม  และก ารย ่างก ้าว เข า้สู่ส ังคม ผู สู้งอาย ุ ส่งผ ลให ้เกิดค วาม

ตอ้งการการดูแลสุขภาพในบริบทที่ปรับเปลี่ยนไป เป็นการส่งเสริม

สุขภาพควบคู่กับการดูแลจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนข้ึนด้วยความรู้

และแนวปฏิบ ัติที่อา้งอิงหลกัฐานเชิงประจ ักษ์ สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

คณะสหเวชศาสตร์ ได ้ตระหนักถึงความตอ้งการนักกายภาพบาํบัดที่มี

แกไ้ขขอ้ความใหก้ระชบั

และสอดคลอ้งกบักรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๒ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๗ 

 



หมวดที ่๒ : ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

ความรู้และทักษะท่ีมากข้ึนเพื่อสามารถรับมือกับปัญหาสุขภาพในสังคม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขา้งตน้ จึงได้พฒันาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขากายภาพบาํบัดข้ึน โดยเป็นหลกัสูตรที่สร้างผูน้าํทางวิชาการ 

ท่ีมีความรู้ทดัเทียมนานาชาติ และมีความสามารถในการวิจยั เรียนรู้ส่ิงใหม่ 

การประยุกต์ พฒันาและสังเคราะห์องค์ความรู้ พฒันาองค์ความรู้ใหม่อย่าง

ต่อเน่ืองควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกสูงต่อสังคม เพ่ือดูแล

สุขภาพประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๒.แผนพฒันาปรับปรุง 

(หน้า ๗) 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง 

1.ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้มาตรฐานไม่ตํ่ากวา่ท่ี สกอ 

กาํหนด และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 

กลยุทธ์ 

๑. พฒันาหลกัสูตรโดยอิงมาตรฐานของสภา

วชิาชีพและองคก์รวชิาชีพระดบัสากล 

๒. ติดตามการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัภาวะสุขภาพ 

๓. สาํรวจความตอ้งการและความพึงพอใจของผูใ้ช้

บณัฑิต 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

๑. เอกสารการรายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

๒. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 

๓. เอกสารผลสาํรวจความตอ้งการและความพึงพอใจ

แผนการพฒันา 

1.พฒันาหลกัสูตรใหมี้มาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและ

ความกา้วหนา้ของวทิยาการดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์

กลยุทธ์ 

๑. ประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานของหลกัสูตรทุกปี 

๒. พฒันาหลกัสูตรโดยอิงมาตรฐานของสภาวชิาชีพและองคก์รวชิาชีพระดบั

สากล 

๓. ส่งเสริมใหค้ณาจารยมี์การพฒันาความรู้ใหเ้ท่าทนัความกา้วหนา้ขององค์

ความรู้ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

๑. เอกสารรายงานผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรประจาํปี 

๒. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 

๓. จาํนวนคณาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันาความรู้ 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง 

แกไ้ขขอ้ความใหก้ระชบั

และชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๘ 

 



หมวดที ่๒ : ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

ของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง 

2. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวจิยัของนิสิตบณัฑิตศึกษา

เพ่ือใหเ้ป็นประโยชนต์่อสงัคม 

2. ส่งเสริมการสร้างผลงานวจิยัและการเผยแพร่งานวจิยัของนิสิต 

 กลยุทธ์ 

๑. กาํหนดกรอบระยะเวลาและวธีิการติดตามการ

ทาํงานวจิยัของนิสิตบณัฑิตศึกษา 

๒. เร่งรัดการทาํวจิยัของนิสิตบณัฑิตศึกษาใหมี้การ

ตีพิมพผ์ลงานวจิยัภายในระยะเวลาของ

หลกัสูตร 

๓. สร้างช่องทางการเผยแพร่งานวจิยัผา่นส่ือท่ีเขา้ถึง

สงัคม 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

๑. จาํนวนงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพต์ามระยะเวลา

ท่ีกาํหนดในหลกัสูตร 

๒. จาํนวนงานวจิยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่แก่ประชาชน

ทัว่ไป 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง 

๓. พฒันาหลกัสูตรและบุคลากรใหมี้มาตรฐานทาง

วชิาชีพและมาตรฐานระดบัสากล 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 

๑. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ดา้นหวัขอ้การวจิยัและการเขียนผลงานวจิยั

ระหวา่งนิสิตกบัผูเ้ช่ียวชาญวจิยั ทั้งในและต่างประเทศ  

๒. มีกระบวนการติดตามความกา้วหนา้ในการทาํงานวจิยัของนิสิต

บณัฑิตศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ 

๓. ประชาสมัพนัธ์ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวจิยัและสนบัสนุนงบประมาณ

ในการนาํเสนอผลงานวจิยั 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

๑. จาํนวนโครงการ/กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนิสิตและผูเ้ช่ียวชาญ 

๑. ผลการติดตามความกา้วหนา้ในการทาํวจิยัของนิสิต 

๒. จาํนวนผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

         ทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง 

๓. ส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์พ่ิมผลงานวจิยัในระดบันานาชาติ 

 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๙ 

 



หมวดที ่๒ : ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

๑. จดัทาํหลกัสูตรสองภาษา/นานาชาติ ท่ีมีความ

ร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา /วจิยั ในและนอก

ประเทศ 

๒. ส่งเสริมศกัยภาพบุคลากรในการเพ่ิมพนูทกัษะสู่

ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นวชิาชีพ 

๓. ส่งเสริมศกัยภาพบุคลากรในการสร้างผลงาน

วชิาการระดบันานาชาติ 

 

 หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

๑. เอกสารการพฒันาหลกัสูตร 

๒. มีขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา / 

วจิยั (MOU) ในและนอกประเทศ  

๓. จาํนวนบุคลากรท่ีไดรั้บการ เพ่ิมพนูทกัษะสู่

ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นวชิาชีพ 

๔. จาํนวนผลงานวชิาการในระดบันานาชาติ  

 

กลยุทธ์ 

๓. จดัทาํความร่วมมือดา้นวจิยักบัสถาบนัวจิยัต่างประเทศ 

๔. ส่งเสริมบุคลากรในการเพ่ิมพนูประสบการณ์ดา้นการวจิยัในสถาบนัวจิยั

ชั้นนาํทั้งในและนอกประเทศ 

๓. จดัโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนผลงานวจิยัภาษาองักฤษ 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

๑. เอกสารความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา / วจิยั (MOU) ต่างประเทศ  

๒. จาํนวนบุคลากรท่ีไดรั้บการ เพ่ิมพนูประสบการณ์ดา้นการวจิยัใน

สถาบนัวจิยัชั้นนาํ 

๓. จาํนวนโครงการ/กิจกรรมพฒันาทกัษะการเขียนผลงานวจิยัภาษาองักฤษ 

๔. จาํนวนผลงานวจิยัในระดบันานาชาติ 

 

 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๑๐ 

 



หมวดที ่๓ : ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

ข้อ ๑.ระบบการจดัการศึกษา 

๑.๒ การจดัการศึกษา

ภาคฤดูร้อน 

(หน้า ๘) 

 

การเรียน การสอนในภาคฤดู ร้อนอาจจัดตามความ

เหมาะสม โดยข้ึนกับดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร 

 

การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความ

เหมาะสม โดยข้ึนกับดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร ทั้งน้ีให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙  

 

๒.การดาํเนินการหลกัสูตร  

(หน้า ๘) 

๒.๑ วนั-เวลาในการดาํเนินการ

เรียนการสอน  

๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 

๒.๔ กลยทุธ์ในการดาํเนินการ

เพ่ือแกไ้ขปัญหา/ขอ้จาํกดัของ

นิสิตในขอ้ ๒ 

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต 

รายวชิาและการลงทะเบียนเรียน

ขา้มมหาวทิยาลยั 

ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน ในช่วงเวลาดงัน้ี 

ภาคตน้   เดือนมิถุนายน - กนัยายน 

ภาคปลาย               เดือนตุลาคม - กมุภาพนัธ์ 

ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

๑. นิ สิตอาจมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษจํากัด ห รือมี

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอใน

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือการคน้ควา้และวจิยัในระดบัสูง 

๑. จัดให้มีการสํารวจด้านความสามารถของนิสิตแรกเขา้ ใน

กรณีท่ีนิสิตมีขอ้จาํกดัในการใชภ้าษาองักฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพ่ือการคน้ควา้และวจิยัใน

ระดบัสูง ให้นิสิตมีโอกาสในการพฒันาความสามารถเหล่าน้ี 

ก่อนการสอบวดัคุณสมบติั เพ่ือการทาํปริญญานิพนธ์ เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

ภาคตน้            เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 

ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 

๑. นิสิตอาจมีปัญหาในการปรับตวักับการเรียนการสอนท่ี

ตอ้งใชภ้าษาองักฤษมากข้ึน โดยเฉพาะการพูดภาษาองักฤษ

ในวชิาสมัมนา  

 

๑ . จัด โ ค ร งก าร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เพ่ิ ม พู น ทั ก ษ ะ ก าร ใ ช้

ภาษาองักฤษก่อนเปิดเรียนและระหวา่งการเรียนในภาคการ

เรียนท่ี ๑ เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสในการพฒันาความสามารถ

เหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

ปรับใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจริงและสภาพปัญหาท่ี

เปล่ียนไป 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๑๑ 

 



หมวดที ่๓ : ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

  การเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

โดยการเทียบโอนระหวา่งหลกัสูตรสาขาวิชากายภาพบาํบดั

ในประเทศไทย ทาํไดเ้ฉพาะหลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองและ

เผยแพร่จาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว

เท่ านั้ น  กรณี ก ารเที ยบ โอ น จาก ส ถาบัน การศึก ษ าใน

ต่างป ระเท ศ ต้องเป็ น สถาบัน ท่ี ได้รับ การรับ รองจาก

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือไดรั้บการรับรอง

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาของประเทศนั้นๆ หาก

เป็นการเทียบโอนของนักศึกษาต่างหลักสูตรในสถาบัน

เดียวกัน จะต้องผ่านการประเมินเจตคติต่อวิชาชีพ และ

รายละเอียดอ่ืนๆให้เป็นไปตามขอ้บังคบัของแต่ละสถาบัน

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 

 

ข้อ ๓.หลกัสูตรและอาจารย์

ผู้สอน  

(หน้า ๑๔)  

 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสูตร  

หมวดวชิาเลือก (ไม่นอ้ยกวา่) 

แบบ ๒.๑(เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาโท) -  หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒(เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาตรี) ๓  หน่วยกิต 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสูตร  

หมวดวชิาเลือก (ไม่นอ้ยกวา่) 

๓ ปีแบบ ๒  (๒.๑) (เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาโท) ๓  หน่วย

กิต 

๔ ปีแบบ ๒ (๒.๒) (เขา้ศึกษาดว้ยวุฒิปริญญาตรี) ๙  หน่วย

กิต 

ปรับใหจ้ดัการเรียนการสอนได้

ทนัสมยัมากข้ึน 

 

 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๑๒ 

 



หมวดที ่๓ : ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

ข้อ ๓.๑.๓ รายวชิา  

(หน้า ๑๔) 

กบ ๗๐๒  การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบและอภิ

วเิคราะห์  ๓(๑-๔-๔) 

PX ๗๐๒  Systematic Review and Meta Analysis 

กภ ๗๐๒ บูรณาการแนวทางปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

๓(๑-๔-๔) 

PTX 702  Integrated Evidence-based Practice 

ปรับช่ือรายวชิา 

ข้อ ๓.๑.๓.๒ หมวดวชิาเลอืก  

(หน้า ๑๔-๑๕) 

 

กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตสําหรับหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตแบบ ๒.๑ และ กาํหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ 

๖ หน่วยกิต สําหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ ๒.๒ 

โดยเลือกจากรายวชิา ดงัต่อไปน้ี  

กบ ๖๑๑     ชีวกลศาสตร์คลินิก ๓(๒-๒-๕) 

PX ๖๑๑     Clinical Biomechanics   

กบ ๖๑๒ การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว   

                            ๓(๒-๒-๕) 

PX ๖๑๒ Motor Control and Motor Learning 

กบ ๖๑๓ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาทขั้นสูง  

                            ๓(๑-๔-๔) 

PX ๖๑๓ Advanced Neurological Physical Therapy 

กบ ๖๑๔ กายภาพบาํบดัขั้นสูงทางระบบหวัใจ หลอด

เลือดและการหายใจ  ๓(๑-๔-๔) 

PX ๖๑๔ Advanced Cardiovascular and Respiratory 

Physical Therapy  

 

กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตสําหรับหลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๓ ปี แบบ ๒ และกําหนดให้เรียน ๙ 

หน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ๔ ปี แบบ  ๒ 

โดยสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในระดบับัณฑิตศึกษาท่ี

เปิ ด ส อ น ใน ค ณ ะ ก าย ภ าพ บํ าบั ด แ ล ะ ท่ี เปิ ด ส อ น ใน

มหาวิทยาลยั ภายใตค้าํแนะนําและดุลยพินิจของอาจารยท่ี์

ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

กภ ๖๑๑* ชีวกลศาสตร์คลินิก ๓(๒-๒-๕) 

PTX 611* Clinical Biomechanics   

กภ ๖๑๒ กายภาพบาํบดัทางระบบประสาทขั้นสูง    ๓(๑-๔-

๔) 

PTX 612 Advanced Neurological Physical Therapy 

กภ ๖๑๓ กายภาพบาํบดัขั้นสูงทางระบบหวัใจ หลอดเลือด

และการหายใจ ๓(๑-๔-๔) 

 

ปรับใหจ้ดัการเรียนการสอนได้

ทนัสมยัมากข้ึน 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๑๓ 

 



หมวดที ่๓ : ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

 กภ ๗๐๑ สมัมนาทางกายภาพบาํบดั ๑ (๐-๒-๑) 

PTX701 Seminar in Physical Therapy 

การศึกษา วเิคราะห์ วิพากษป์ระเดน็ หัวข้อเชงิทฤษฎ ี

งานวิจัยใหม่ทางกายภาพบาํบดั การเสนอแนวคดิเชงิ

อภิปราย การออกแบบการวิจัยในปริญญานพินธ ์

กภ ๗๒๑ หัวข้อปัจจุบนัทางกายภาพบาํบดั    ๓ (๑-๔-๔) 

PTX 721 Current and Specialized Topics in Physical 

Therapy 

การศึกษาค้นคว้าและวพิากษ์อย่างลุ่มลึกในประเดน็ปัญหา 

ความรู้ ทางด้านวิชาการทางกายภาพบําบัด และที่ เป็น

ปัจจุบัน   เสนอทางเลือกในการแก้ปัญหา และการ

ประยุกตค์วามรู้สู่การปฏบิตั ิ

 

 

PTX 613   Advanced Cardiovascular and    

Respiratory Physical Therapy 

กภ ๖๑๔   การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว 

      ๓(๒-๒-๕) 

PTX 614      Motor Control and Motor Learning 

กภ ๖๑๕*    สรีรวทิยาการออกกาํลงักายทางคลินิก ๓

(๑-๔-๔) 

PTX 615*  Clinical Exercise Physiology  

กภ ๖๑๖       การรักษาดว้ยมือและการเคล่ือนไหว       ๓

(๑-๔-๔) 

PTX 616      Manual and Movement Therapy 

กภ ๖๑๗       หวัขอ้คดัสรรเพ่ือการวจิยั       ๑(๐-๒-๑) 

PTX 617     Selected Topics for Research  

กภ ๖๑๘ การทบทวนอยา่งเป็นระบบและ       อภิ

วเิคราะห์ ๒(๑-๒-๓) 

PTX 618    Systematic Review and Meta-Analysis 

กภ ๗๐๑ สมัมนาทางกายภาพบาํบดั 

PTX701 Seminar in Physical Therapy 

การศึกษา วเิคราะห์ วิพากษป์ระเดน็ หัวข้อเชงิทฤษฎ ี

งานวิจัยใหม่หรือนวัตกรรมทางกายภาพบาํบดั การ

เสนอแนวคดิเชงิอภิปราย การออกแบบการวิจัยใน

ปริญญานิพนธ ์

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๑๔ 

 



หมวดที ่๓ : ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

กภ ๗๒๑ หัวข้อปัจจุบนัทางกายภาพบาํบดั  

PTX 721 Current Topics in Physical Therapy 

การศึกษาค้นคว้าและวิพากษ์อย่างลุ่มลึกในประเดน็

ปัญหา ความรู้ ทางด้านวิชาการทางกายภาพบําบัด 

และนวัตกรรมที่เป็นปัจจุบัน  เสนอทางเลือกในการ

แก้ปัญหา นวัตกรรมและการประยุกต์ความรู้ สู่การ

ปฏบิตั ิ

๓.๑.๓.๓ หมวดวชิาเลอืก  

(หน้า ๑๔-๑๕) 

กาํหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ ๓ หน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตแบบ ๒.๒ โดยสามารถเลือกเรียนจาก

รายวิชาท่ีเปิดสอนในคณะสหเวชศาสตร์และท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลยั ภายใตค้าํแนะนาํและดุลยพินิจของอาจารยท่ี์

ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   

กําหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต สําหรับ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ ๒.๑ และเรียนไม่

น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิตแบบ ๒.๒ โดยสามารถเลือกเรียนจากรายวชิาท่ี

เปิดสอนในคณะสหเวชศาสตร์และท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัย ภายใต้ค ําแนะนําและดุลยพินิจของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

ปรับใหจ้ดัการเรียนการ

สอนไดท้นัสมยัมากข้ึน 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๑๕ 

 



หมวดที ่๓ : ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

๓.๑.๔ แผนการศึกษา 

(หน้า ๑๖) 

 

๓ .๑ .๔ .๑  ห ลัก สู ต รป รัช ญ าดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต  ส าข าวิช า

กายภาพบําบัด สําหรับผู ้ท่ี เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท 

(แบบ ๑.๑) 

ปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ 

PX ๗๙๑ สอบวดัคุณสมบติั  

(Qualifying examination) ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต  

๔๘ หน่วยกิต 

๓ .๑ .๔ .๒  ห ลักสู ต รป รัชญ าดุษ ฎี บัณ ฑิ ต  สาข าวิชา

กายภาพบําบัด สําหรับผูท่ี้เข้าศึกษาด้วย วุฒิปริญญาโท 

(แบบ ๒.๑) 

ปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ 

PX ๗๐๒ การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบและอภิ

วเิคราะห์   

ปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ 

PX ๗๙๒ สอบวดัคุณสมบติั  

(Qualifying examination) ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต  

๓๖ หน่วยกิต 

 

๓.๑.๔ 

๑ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

กายภาพบาํบดั สาํหรับผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ยวฒิุปริญญาโท 

(๓ ปีแบบ ๒ หรือ ๒.๑) 

ปีท่ี ๒ – ปีท่ี ๓ 

PX ๗๙๑ สอบวดัคุณสมบติั  

(Qualifying examination) ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต  

ภาคการศึกษาละ ๑๒ หน่วยกิต 

๓.๑.๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

กายภาพบาํบดั สาํหรับผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ย วฒิุปริญญาโท  

(แบบ ๒.๑) 

ปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ 

PTX ๗๐๒ บูรณาการแนวทางปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิง

ประจกัษ ์

ปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ 

PX ๗๙๒ สอบวดัคุณสมบติั  

(Qualifying examination) ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต  

๙ หน่วยกิต 

ปรับตามขอ้บงัคบั

บณัฑิตศึกษา มศว พ.ศ.

๒๕๕๙ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๑๖ 

 



หมวดที ่๓ : ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

 ปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

๓ .๑ .๔ .๒  ห ลักสู ต รป รัชญ าดุษ ฎี บัณ ฑิ ต  สาข าวิชา

กายภาพบําบัด สําหรับผู ้ท่ี เข้าศึกษาด้วย วุฒิปริญญาตรี 

(แบบ ๒.๒) 

วชิาเอก 3 หน่วยกิต 

รวมจาํนวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

ปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ 

PX ๗๐๒ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและอภิ

วเิคราะห์   

ปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ 

PX ๗๙๑ สอบวดัคุณสมบติั  

(Qualifying examination) ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต  

๔๘ หน่วยกิต 

ปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

๓.๑.๔.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

กายภาพบาํบดั สาํหรับผูท่ี้เขา้ศึกษาดว้ย วฒิุปริญญาตรี 

(แบบ ๒.๒) 

วชิาเลือก 3 หน่วยกิต 

รวมจาํนวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

ปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ 

PTX ๗๐๒ บูรณาการแนวทางปฏิบัติอิงหลกัฐานเชิง

ประจกัษ ์

ปีท่ี ๓ – ปีท่ี ๔ 

PX ๗๙๑ สอบวดัคุณสมบติั  

(Qualifying examination) ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎี

บณัฑิต  

๑๒ หน่วยกิต 

ปรับใหจ้ดัการเรียนการ

สอนไดท้นัสมยัมากข้ึน 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๑๗ 

 



หมวดที ่๓ : ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

๓.๑.๕ คาํอธิบายรายวชิา  

(หน้า ๑๘-๒๓) 

กบ ๕๐๑ วธีิวจิยัและชีวสถิติเพ่ือการวจิยัดา้นสุขภาพ ๑      

PX ๕๐๑ Research Methodology and Biostatistics for 

Health Research ๑ 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและหลกัการของชีว สถิติ

สําหรับวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซ่ึงประกอบด้วย 

การศึกษาจริยธรรม รูปแบบและวิธีการวิจยัประเภทต่างๆ  

การกาํหนดปัญหาหรือการตั้งสมมติฐานของการวิจยั การ

กาํหนดความมุ่งหมาย ความสําคญัและขอบเขตของการ

วจิยั การวางแผนและออกแบบการวิจยั ศึกษาหลกัการทาง

ระบาดวิทยาในงานวิจยั ชีวสถิติ การบริหารจดัการขอ้มูล 

หลกัการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ความสัมพนัธ์ 

การประยุกต์ใช้ชีวสถิติในการวิจยั และการใชโ้ปรแกรม

สถิติสาํเร็จรูป  

กภ ๕๐๑ วธีิวจิยัและชีวสถิติเพ่ือการวจิยัดา้นสุขภาพ ๑ 

การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและหลกัการของ

ชีวสถิติสําหรับวิจยัทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษา

จริยธรรม รูปแบบและวิธีการวิจยัประเภทต่างๆ  การ

กาํหนดปัญหาหรือการตั้งสมมติฐานของการวิจยั การ

กาํหนดความมุ่งหมาย ความสําคญัและขอบเขตของ

การวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย หลกัการ

ทางระบาดวิทยาในงานวิจยั ชีวสถิติ การบริหารจดัการ

ข้อมูล หลักการวิเคราะห์ เชิงป ริมาณ เชิงคุณภาพ 

ความสัมพนัธ์การประยุกต์ใชชี้วสถิติในการวิจยั และ

การใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป  

 

ปรับตวัยอ่รหสัวชิาให้

สอดคลอ้งกบัช่ือใหม่ของ

คณะ และปรับคาํอธิบาย

รายวชิาใหช้ดัเจนข้ึน 

๓.๒.๑ อาจารย์ประจาํหลกัสูตร 

(หน้า ๒๒) 

 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์มภา  บุญสินสุข 

๒. ผูช่้วยศาสตราจารยก์านดา  ชยัภิญโญ 

๓. อาจารยสุ์กลัยา กฤษณเกรียงไกร 

๔. อาจารยส์ายธิดา  ลาภอนนัตสิน 

 ๕. อาจารยน์พพร  จงกมลววิฒัน์ 

๑. รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข 

๒. ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนนัตสิน 

๓. ผศ.ดร.นิตยา วริิยะธารากิจ 

๔. ผศ.ดร.ภทัริยา  อินทร์โท่โล่ 

๕. อ.ดร.ชชัฎา ชินกลุประเสริฐ 

 

 

ปรับตามคุณสมบติัของ

บุคลากรในปัจจุบนั 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๑๘ 

 



หมวดที ่๓ : ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

๓.๒.๒ อาจารย์ผู้สอน 

(หน้า ๒๓) 

 

๓.๒.๒ อาจารยป์ระจาํ 

๑. ผศ.ดร. รัตติยา  จินเดหวา 

๒. อ.ดร.นิตยา  โปรดสถาพร  

๓. อ.ดร.ชชัฎา ชินกลุประเสริฐ  

๔. อ.ดร.วรินทร์  กฤตยาเกียรณ 

๕. อ.ดร.ภทัริยา  อินทร์โท่โล่ 

๖. อ.ประภาวดี ภิรมยพ์ล 

๗. อ.พนัพิสสา  แสงพร้ิง  

๘. อ.วนัวสิาข ์พานิชาภรณ์ 

๙. อ.กนกวรรณ วชิยัวงศ ์

๑. ผศ.ดร.กานดา ชยัภิญโญ 

๒. ผศ.ดร.สุกลัยา กฤษณเกรียงไกร 

๓. อ.ดร.นิธินนัท ์ชยัคีรี 

๔. อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 

๕. อ.ดร.วรียา ประโมทยกลุ 

๖. อ.ดร.กนกวรรณ วชิยัวงศ ์

๗. อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 

ปรับตามขอ้มูลปัจจุบนั 

๓.๒.๒ อาจารย์พเิศษ 

(หน้า ๒๔) 

๑. รองศาสตราจารยรุ้์งทิพย ์ พนัธุเมธากลุ   

๒. รองศาสตราจารยว์ฒันา  วรีชาติยานุกลู 

๓. รองศาสตราจารยจ์งจินตน์  รัตนาภินนัทช์ยั 

๔. รองศาสตราจารยป์ระวติร  เจนวรรธนะกลุ 

๕. ผูช่้วยศาสตราจารยจิ์ตอนงค ์ กา้วกสิกรรม 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มพร  อ่อนลออ 

๗. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าทิตย ์ พวงมะลิ   

๘. ผูช่้วยศาสตราจารยชุ์ลี  โจนส์ 

๙. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ลงกต  เอมะสิทธ์ิ 

๑๐. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ตุพร  วงศส์าธิตกลุ 

๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารยน์วลลออ  ธวินชยั 

๑. รศ.ดร.ประวติร  เจนวรรธนะกลุ 

๒. รศ.ดร.วชิยั อึงพินิจพงศ ์

๓. รศ.ดร.จรนิต  แกว้กงัวาล 

๔. ผศ.ดร.อาทิตย ์ พวงมะลิ   

๕. ผศ.ดร.อลงกต  เอมะสิทธ์ิ 

๖. ผศ.ดร.จตุพร  วงศส์าธิตกลุ 

๗. ผศ.ดร.ผกาวลี  พุม่สุทศัน ์

๘. ผศ.ดร.ไพลวรรณ สตัตานนท ์

๙. ผศ.ดร.จรรยา  ภทัรอาชาชยั 

๑๐. รศ.ดร.นลินี  พลูทรัพย ์

๑๑. อ.ดร.อญัชลี  ฝงูชมเชย   

ปรับตามขอ้มูลปัจจุบนั 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๑๙ 

 



หมวดที ่๓ : ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

๑๒. อาจารย ์นายแพทยสุ์ธีร์  รัตนะมงคลกลุ 

๑๓. อาจารยอ์ญัชลี  ฝงูชมเชย 

๑๔. อาจารยผ์กาวลี  พุม่สุทศัน ์

๑๕. อาจารยผ์กามาศ  พิริยะประสาธน์ 

๑๖. อาจารยพ์ชัรี  คุณคํ้าชู 

๑๒. อ.ดร.ผกามาศ  พิริยะประสาธน์ 

ข้อ ๕. ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงาน

หรืองานวจิยั 

(หน้า ๒๕) 

๕.๓. ช่วงเวลา 

เม่ือนิสิตไดล้งทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัมาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่ ๑ ปีการศึกษา และตอ้งสอบผา่น  การวดัคุณสมบติั 

๕.๓. ช่วงเวลา 

เม่ือนิสิตไดล้งทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัมาแลว้ไม่

น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และต้องสอบผ่าน  การวัด

คุณสมบัติ ก่อนทําการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินภาคการศึกษาท่ี ๗ 

ปรับตามประกาศของ

มหาวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

หมวดที ่๔: ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

ข้อ ๑. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของ

นิสิต (หน้า ๒๖) 

 

ดา้นภาวะผูน้าํ 

๑.๑  กาํหนดใหมี้รายวชิาซ่ึงนิสิตตอ้งรับผดิชอบและ

จดัการนาํเสนองานทางวชิาการท่ีผา่นการคน้ควา้ วจิยั

อยา่งเป็นระบบ 

๑.๒   ส่งเสริมและสนบัสนุนใหนิ้สิตมีการเขา้ร่วมหรือ

นาํเสนอผลงานทางวชิาการในการประชุมวชิาการ

ระดบันานาชาติ 

๑.๓  กาํหนดใหนิ้สิตตอ้งมีการตีพิมพผ์ลงานทาง

ดา้นท่ี ๕ ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕ .๒  ส่ือสารได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ และสามารถประเมิน

ความสาํเร็จของการส่ือสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๕.๓ นาํเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการหรือไม่

เป็นทางการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมต่อ

กลุ่มบุคคลต่างๆ 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ปรับตามขอ้กาํหนดของ

มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๒๐ 

 



หมวดที ่๔: ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

วชิาการในวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีไดรั้บการ

ยอมรับในสาขาวชิา 

ดา้นท่ี ๓ ดา้นทกัษะทางปัญญา 

๓.๒ สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากในสาขาวิชาชีพและ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแนวคิด หรือแนว

ปฏิบติัในวชิาชีพอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ๑.๔   เปิดโอกาสใหนิ้สิตไดแ้สดงความคิดเห็นโดยมี

อิสระทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

ดา้นกระบวนการคิดทางวทิยาศาสตร์ 

๒.๑   กาํหนดใหมี้การสอดแทรกกระบวนการคิดทาง

วทิยาศาสตร์ในทุกรายวชิา 

๒.๒  กาํหนดใหมี้รายวชิาท่ีนิสิตมีการนาํเสนอผลงาน

ท่ีผา่นการ วเิคราะห์ และเรียบเรียง ดว้ยกระบวนการคิด

ทางวทิยาศาสตร์ โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

๒.๓ มีกิจกรรมในหลกัสูตรท่ีใหนิ้สิตไดอ้ภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดอยา่งสร้างสรรค ์

ดา้นความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

๓.๑  กาํหนดใหมี้รายวชิาท่ีมุ่งเนน้บูรณาการ

ผลงานวจิยั การปฏิบติังานทางคลินิก เพ่ือพฒันาทกัษะ

และประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

๓.๒  กาํหนดใหด้าํเนินงานวจิยัท่ีมีการสร้างองค์

ความรู้หรือแนวปฏิบติัใหม่ทางวชิาชีพดา้นคุณธรรม

จริยธรรม 

ดา้นท่ี ๖ ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางวชิาชีพ 

๖.๑ สามารถบูรณาการงานวิจัย ความรู้เชิงประจักษ์ ในการ

วเิคราะห์ปัญหา วนิิจฉยั วางแผนและใหก้ารรักษา การป้องกนั การ

ส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนาํและดูแลผูป่้วยไดต้รงกบัปัญหาทาง

กายภาพบาํบดั 

๖.๒ สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้ งการใช้เหตุผลทาง

คลินิก ทักษะประสบการณ์  และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

กายภาพบาํบดัเฉพาะดา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๖.๓ สามารถนาํบทสรุปจากการคน้ควา้และวิเคราะห์มาประยุกต์

และปรับปรุงแผนการใหก้ารรักษาผูป่้วยอยา่งเป็นระบบ 

ปรับตามขอ้กาํหนดของ

มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๒๑ 

 



หมวดที ่๔: ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

๔.๑  ส่งเสริมและจดักิจกรรมใหมี้การพฒันาดา้น

จิตสาํนึกสาธารณะ โดยตระหนกัถึงหนา้ท่ี ความ

รับผิดชอบของตนเอง ท่ีมีต่อวชิาชีพ ต่อองคก์ร ชุมชน 

และสงัคมโดยรวมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมท่ี

ครอบคลุมทั้งการวจิยัและวชิาชีพ ในหลกัสูตร 

 

ข้อ ๒. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละ

ด้าน 

(หน้า ๒๗-๓๒) 

 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑. สามารถจัดการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมในบริบททางวชิาการ วชิาชีพกายภาพบาํบดั

และการวิจยั  โดยใชพ้ื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ  

จริยธรรมการวิจัย หลกัการทางสิทธิมนุษยชน สิทธิ

ผูป่้วย สิทธิของผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั ดว้ย

ดุลยพินิจอยา่งมีเหตุผล 

 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๑. ริเร่ิมหรือช้ีให้เห็นขอ้ท่ีควรปรับปรุงและพฒันาทางจริยธรรม

ดว้ยดุลยพินิจทางคุณธรรม 

๒. สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีซบัซ้อนรวมทั้งปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดย

คาํนึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น 

๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู ้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรมอยา่งจริงจงั 

 

ปรับตาม มคอ ๑ สภา

วชิาชีพ 

 ๒. สามารถเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชนอย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสม ดว้ยคุณธรรม จริยธรรมและคาํนึงถึง

ผลกระทบต่อสงัคม 

๓. สามารถประมวลปัญหาทางดา้นจรรยาบรรณ

วิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย และริเร่ิมให้เกิดการ

ปรับปรุงและแกไ้ข 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๑. สร้างองค์ความรู้หรือนวตักรรมอนัก่อให้เกิดคุณประโยชน์ท่ี

สาํคญัในการปฏิบติัทางวชิาชีพ หรือต่อสงัคม 

๒. มีความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกับแนว

ปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลงในวชิาชีพทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

และใหค้าํแนะนาํแก่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๒๒ 

 



หมวดที ่๔: ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

๔. สามารถสนับ สนุ น ให้ผู ้ อ่ืน ใช้ดุลยพิ นิ จ

ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ในการแกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบับริบททางสงัคม 

๕. มีความเป็นผูน้าํและสามารถส่งเสริมใหมี้การ

ประพฤติตามหลกัคุณธรรมและจริยธรรมในท่ีทาํงาน

และในชุมชน 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๑. สามารถค้นคว้าความรู้ ท่ี เป็นปัจจุบันใน

สาขาวิชา รวมทั้ งวิ เคราะห์  ป ระยุกต์และพัฒ น า  

ขอ้สรุป  ขอ้มูล  ความรู้เชิงประจกัษ์ในการรักษาทาง

กายภาพบาํบดัหรือการดูแลสุขภาพประชาชนไดอ้ยา่งมี

เหตุผล 

๒. ส าม ารถ พัฒ น าห รือ ส ร้างอ งค์ ค วาม รู้ /

นวตักรรมใหม่ได ้

 

๓. มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั การออกแบบการวิจยั 

และการบริหารจดัการการวจิยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 ๓. มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใ จ อ ย่ า ง ลึ ก ซ้ึ ง แ ล ะ

กวา้งขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ี เปล่ียนแปลงไปใน

วิชาชีพ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัชาติและ

ระดบัสากล 

๔. มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั การ

ออกแบบการวิจยั และการบริหารจดัการการวิจยัอยา่ง

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

๑. สามารถพัฒนากรอบแนวคิด ออกแบบ แก้ไข และจัดการ

ปัญหาดว้ยการวจิยัขั้นสูงเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

๒. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้ งจากในสาขาวิชาชีพและ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแนวคิดหรือแนว

ปฏิบติัในวชิาชีพอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๒๓ 

 



หมวดที ่๔: ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

ลุ่มลึก 

๒.๓.๑. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

๑. สามารถวิเคราะห์ประเด็น และปัญหาสําคญั

โดยใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทท้างทฤษฎีและเทคนิคการ

แ ส วงห าค วาม รู้ ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ วิช าชี พ ไ ด้อ ย่ าง

สร้างสรรค ์

๒. สามารถพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ย

วธีิการใหม่ๆ  

๓. สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้ งจาก

ภายในและภายนอกสาขาวชิาท่ีศึกษาในขั้นสูง 

๔. ส า ม า ร ถ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร

โครงการวิจัยท่ีสําคญัในเร่ืองท่ีซับซ้อน หรือนําไปสู่

การพฒันาองคค์วามรู้ หรือสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่   

 

๓. สามารถปรับปรุง หรือสร้างแนวปฏิบติัในวชิาชีพใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์และบริบททางสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

๑. แสดงความเห็นและมีความเป็นผูน้าํท่ีดีทางวชิาการและวชิาชีพ 

๒. สร้างปฏิสมัพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์

๓. ร่วมรับผิดชอบ บริหารจดัการเวลาในการดาํเนินงานของตนเอง

และกลุ่ม ใหส้มัฤทธ์ิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 ๕. สามารถปรับปรุง สร้างแนวปฏิบัติ  ห รือ

นวตักรรมในวิชาชีพให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และ

บริบททางสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป 

๖. สามารถสังเคราะห์ผลงานวจิยัและทฤษฎีเพ่ือ

พฒันาความรู้ความเขา้ใจใหม่ท่ีสร้างสรรค ์

๒.๔.๑. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวับุคคลและความรับผดิชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑. คน้ควา้ในประเด็นปัญหาท่ีสาํคญัและซบัซอ้น สรุปปัญหาและ

เสนอวิธีแก้ไขได้ตรงประเด็นโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์

และสถิติ 

๒. ส่ื อ ส ารไ ด้อ ย่างมี ป ระ สิ ท ธิภ าพ แ ล ะส าม ารถ ป ระ เมิ น

ความสาํเร็จของการส่ือสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ.๒๕๖๐                 ฉ-๒๔ 

 



หมวดที ่๔: ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

๑. มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นและความ

เป็นผูน้าํทางวชิาการหรือวชิาชีพ 

๒. สามารถวางแผน วิเคราะห์  และแก้ปัญ หาทาง

วชิาการหรือวิชาชีพท่ีมีความซบัซอ้นสูง           โดย

มีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของตนเองและ

กลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

๓. มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์

อย่างสร้างสรรค ์กบัผูรั้บบริการ     ผูร่้วมงาน  และ

ผูบ้งัคบับญัชา  

๒.๕.๑. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑. สามารถวิเคราะห์  คัดกรอง วิพากษ์ สรุป และ

นํามาใช้ซ่ึ งข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติใน

ประเด็นปัญหาท่ีสําคญั และซับซ้อนท่ีเก่ียวขอ้งกับ

งานวชิาชีพได ้

๓. นาํเสนอผลงานวชิาการทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็น

ทางการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อ

กลุ่มบุคคลต่างๆ 

๔. นําเสนอผลงานวิชาการผ่านส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับ

นานาชาติ 

๕. มีทักษ ะ และความ สามารถใน ก ารใช้ และป ระยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือทางงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาได้ โดยเจาะลึกในสาขา

วชิาชีพ 

 ๒. มี ทั ก ษ ะ  แ ล ะ ค ว าม ส าม าร ถ ใ น ก าร ใ ช้  แ ล ะ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือ

ทางงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ

ปัญหาโดยเจาะลึกในสาขาวชิาชีพ 

๓. สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งในการ

พูด  การเขียน  ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ  ทั้ งในวงการ

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบิตัทิางวชิาชีพ 

๑. สามารถบูรณาการงานวจิยั ความรู้เชิงประจกัษ ์ในการวเิคราะห์

ปัญหา วินิจฉัย วางแผนและให้การรักษา การป้องกัน การ

ส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนาํและดูแลผูป่้วยไดต้รงกบัปัญหา

ทางกายภาพบาํบดั 

๒. สามารถพฒันากระบวนการคิดรวมทั้งการใชเ้หตุผลทางคลินิก 
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หมวดที ่๔: ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

วชิาการ และวชิาชีพ รวมถึงชุมชนทัว่ไป 

๔. สามารถเลือกใชรู้ปแบบของการนาํเสนอผลงานทั้ง

ท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ         ผ่านทางส่ือท่ี

เหมาะสม 

๕. สามารถนาํเสนอผลงานผ่านทางส่ือส่ิงตีพิมพท่ี์เป็น

วชิาการในระดบันานาชาติ 

๒.๖.๑. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏิบตัทิางวชิาชีพ 

๑. สามารถบูรณาการงานวิจยั ความรู้เชิงประจกัษ์ ใน

การวิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผนและให้การ

รักษา การป้องกนั การส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนาํ 

และดูแลผูป่้วยไดต้รงกบัปัญหาทางกายภาพบาํบดั 

๒.สามารถพฒันากระบวนการคิดรวมทั้งการใชเ้หตุผล

ทางคลินิก ทกัษะ ประสบการณ์             และความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดเฉพาะด้านได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

๓. สามารถเขียนรายงานผูป่้วยท่ีผ่านการคน้ควา้และ

วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  

ทัก ษ ะ ป ร ะส บ ก ารณ์  แ ล ะ ค วาม เช่ี ยวชาญ ท างวิช าชี พ

กายภาพบาํบดัเฉพาะดา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๓. สามารถนําบทสรุปจากการคน้ควา้และวิเคราะห์มาประยุกต์

และปรับปรุงแผนการใหก้ารรักษาผูป่้วยอยา่งเป็นระบบ 

๔. สามารถใหก้ารดูแลผูป่้วย หรือผูท่ี้เขา้มารับคาํปรึกษาดว้ยความ

เอ้ืออาทรไม่มีการแบ่งแยก ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพ

กายภาพบาํบดัและใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิผูป่้วย 

สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่าง ๆ ได้อย่างเป็นทีม และมี

ความเป็นผูน้าํ และผูต้ามในทีมปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

 ๔. สามารถนาํบทสรุปจากการคน้ควา้และวิเคราะห์มา

ประยุกต์และปรับปรุงแผนการให้การรักษาผูป่้วย

อยา่งเป็นระบบ 
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หมวดที ่๔: ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

๕. สาม ารถ ให้ ก ารดู แล ผู ้ป่ วย ห รือ ผู ้ ท่ี เข้าม ารับ

คาํปรึกษาดว้ยความเอ้ืออาทร ไม่มีการแบ่งแยก ตาม

กรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบัด และ

ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิผูป่้วย 

 ๖. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้อย่าง

เป็นทีม และมีความเป็นผู ้นํา และผู ้ตามในทีม

ปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

 
หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนินงานของหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดมิ หลกัสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

การประกนัคุณภาพหลกัสูตร (หน้า ๓๗-

๔๑) 

๑. การบริหารหลกัสูตร 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

๓. การบริหารคณาจารย ์

๔. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการ

สอน 

๕. การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนาํนิสิต 

๖. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/

หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

๗.ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 

หมายเหตุ เน้ือหาประกอบไปด้วย ๗ ด้านท่ีสอดคลอ้งกบัรายงานการ

ประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR)และรายงานผลการ

ดาํเนินงานของหลกัสูตร (มคอ.7)ประจาํปีการศึกษา 2558(ฉบบัปรับปรุง

ตามขอ้เสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ) 

๑. การบริหารหลกัสูตร 

๒. บณัฑิต 

๓. นิสิต 

๔. อาจารย ์

๕. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

๖. ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

๗. ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 

ปรับตามแบบฟอร์มใหม่

ของมหาวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ช 

ประวติั และรายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 
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ความเชี่ยวชาญ  

กายภาพบาํบัดทางระบบประสาท การควบคุมการทรงตัวและการควบคุมการเคล่ือนไหว 
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Yingyongyudha A, Saengsirisuwan V, Panichaporn W, Boonsinsukh R. The Mini-Balance 

Evaluation System Test (Mini-BESTest) demonstrates higher accuracy in identifying 

older adult participants with history of falls than do the BESTest, Berg Balance Scale or 

      Timed Up and Go test. J Geriatr Phys Ther 2016; 39(2): 64-70 

Chikeeree N, Saengsirisuwan V, Chinsongkram B, Boonsinsukh R. Interaction of age and foam 

types used in Clinical Test for Sensory Interaction and Balance (CTSIB). Gait and Posture 

2015; 41(1): 313-315.  
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Chinsongkram B, Chikeeree N, Viriyatharakij N, Saengsirisuwan V, Horak FB, Boonsinsukh R. 

Reliability and validity of the Balance Evaluation Systems Test (BESTest) in persons with 

subacute stroke. Physical Therapy 2014; 94: 1632-1643. 

Rakyoo C, Hiransinsoonthorn B, Nuang-nieo A, Boonsinsukh R. Comparison of time spent 

during Timed Up and Go Test with naming or arithmetic calculation in Thai elderly. Thai 

Journal of Physical Therapy 2013; 35: 109-118. 

Boonsinsukh R, Saengsiriswan V, Carlson-Kuhta P, Horak FB. A cane improves postural 

recovery from an unpracticed slip during walking in people with Parkinson’s disease. 

Physical Therapy 2012; 92: 1117-1129. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

(ยอ้นหลงั 5 ปี) 

Charoenpanich N, Boonsinsukh R, Sirisup S, Saengsirisuwan V. Principal Component Analysis 

unravels distinct major muscles in elite vertical jump. ScienceAsia 2013; 39: 257-264. 

Asipong J, Phonruksa A, Kahawong N, Boonsinsukh R, Jongkamonwiwat N. Effects of 

domestically invented body weight support for gait training in a patients with stroke: a case 

study. Proceedings การประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ คร้ังที่  6 วันที่  29-30 

พฤษภาคม 2555. 

Chinsongkram B, Nawarat S, Boonsinsukh R. Effect of sensory organization training in improving 

balance performance in stroke patients: a systematic review of randomized controlled trials. 

Proceedings การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสติ ประจาํปี 2555 วันที่ 10 เมษายน 2555.  

 

3. ตํารา/หนงัสือ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

- 

4. อนุสิทธิบตัร/สิทธิบตัร (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

อุปกรณ์ควบคุมแรงกดสาํหรับฝึกเดิน 2556(No. 38629) 
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5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 
 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

Effect of voluntary-induced 

stepping response training on the 

compensatory protective step in 

persons with stroke 

 

ทุน คปก สาํหรับนิสติ

ปริญญาเอก พรพรหม 

ชัยสิทธิ์ 

 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การจัดการความรู้และสงัเคราะห์

แนวทางปฏบัิติงานของอาสาสมัคร

และผู้ดูแล 

ในการดูแลระยะยาวและป้องกนั

การหกล้มในผู้สงูอายุ 

 

ทุน สวรส 2558 –  2559  หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาเคร่ืองมือทางคลินิก

สาํหรับประเมินความเสี่ยงในการ

ล้มของผู้สงูอายุ 

ทุน สวรส 2556-2558  หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาแบบประเมินความ

บกพร่องในการทรงตัวสาํหรับ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 

ทุนเมธวิีจัย สกว 2555-2558  หัวหน้าโครงการ 

Cane for balance control in 

Pakinson’s 

 

NIH International 

Neuroscience 

Fellowship 

2553-2554  หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาอุปกรณ์พยุงนํา้หนัก

สาํหรับฝึกเดินแบบถอดประกอบได้ 

ทุน IRPUS 2552-2553  หัวหน้าโครงการ 

การเพ่ิมความสามารถในการลง

นํา้หนักของขาขณะยืนและเดิน จาก

ข้อมูลการสัมผัสเพียงแผ่วเบาที่ได้

จากจากไม้เท้าในผู้ป่วยอัมพาตคร่ึง

ซีก 

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่น

ใหม่ สกว. 

2551-2553 หัวหน้าโครงการ 

ช-๓ 
 



ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การพัฒนาอุปกรณ์พยุงนํา้หนัก

สาํหรับฝึกเดินราคาถูก 

ทุน IRPUS 2551-2552  หัวหน้าโครงการ 

ลักษณะทางชีวกลศาสตร์และ

สญัญาณไฟฟ้าจากกล้ามเน้ือของ

เข่าขณะกระโดดในนักกฬีา

วอลเลย์บอลหญิงทมีเยาวชน 

ทุนจากการกฬีาแห่ง

ประเทศไทย 

2551-2552  หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาเบาะรองน่ังราคาถูก

สาํหรับรถเขน็ 

ทุน IRPUS 2550-2551  หัวหน้าโครงการ 

การเปรียบเทยีบกล้ามเน้ือหลักที่ใช้

ในการปรับเปล่ียนความเรว็ขณะ

เดินในวัยรุ่นและผู้สูงอายุ 

ทุนเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2550-2551  หัวหน้าโครงการ 

การใช้สญัญาณไฟฟ้าของกล้ามเน้ือ

และเทคโนโลยีการป้อนกลับเพ่ือ

ประเมินและพัฒนาความรวดเรว็

และการประสานงานของระบบ

ประสาทและกล้ามเน้ือในนักกฬีา

มวยสากลสมัครเล่นทมีชาติไทย 

ทุนจากการกฬีาแห่ง

ประเทศไทย 

2550-2551  หัวหน้าโครงการ 

ผลของการสมัผัสเพียงแผ่วเบาขณะ

เดินต่อความสามารถในการเดิน

ของผู้ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก 

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่น

ใหม่ สกว 

2548-2550  หัวหน้าโครงการ 

การปรับการทรงตัวของผู้สงูอายุ

ในขณะเดินเม่ือการทาํงานของ

ระบบรับความรู้สกึถูกรบกวน 

ทุนเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

 

2547-2548  หัวหน้าโครงการ 

ผลของการหันศีรษะในขณะเดินต่อ

การทรงตัวในผู้สูงอายุ 

ทุนเงินรายได้  

คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2547-2548  หัวหน้าโครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) สายธดิา ลาภอนันตสนิ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Saitida Lapanantasin 

ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํ่างาน   คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02 649 5000 ต่อ 27344 

Email    saitida@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสํ่าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสํ่าเร็จ 

วท.บ. กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 

วท.ม.  กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

 

ความเชี่ยวชาญ 

กายภาพบาํบัดทางระบบประสาท กายภาพบาํบัดในผู้สงูอายุ กายวิภาคศาสตร์ระบบประสาท 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

สายธิดา ลาภอนนัตสิน, วาสนา เตโชวานิชย์, พันพิสสา ณ สงขลา, ยุพารัตน์ อดกล้ัน, สุนันทา วีขาํ.

การพัฒนาสมรรถภาพการทรงตัวและความกลัวการล้มของผู้สูงอายุหญิงในตาํบลองครักษ์และ

บางลูกเสือจังหวัดนครนายกด้วยการบริการวิชาการชุมชน.วารสารกายภาพบาํบัด 2558;  37: 

63-77. 

สายธิดา ลาภอนนัตสิน*, สิริกานต์ เจตนประกฤต, เรืองรักษ์ อัศราช, วาธินี อินกลํ่า, ศิรประภา 

จาํนงผล .ผลของการนวดร่วมกับการออกกาํลังกายเพ่ือเพ่ิมการไหลเวียนเลือดส่วนปลายต่อ

อาการเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมบริเวณขาส่วนล่างในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การศึกษานาํ

ร่อง .วารสารกายภาพบาํบัด , 2557; 36: 97-105. 

สายธิดา ลาภอนนัตสิน, กฤตพร เติมกิจวาณิชย์, สุรินทร์ทิพย์ กิติทัศน์เศรณี, อุไรพร ปรางศรี. 

ผลของโปรแกรมการออกกาํลังกายแบบกลุ่มเพ่ือฝึกการทรงท่าต่อความสามารถในการทรงท่า

ในผู้สูงอายุไทยเพศหญิงที่ มีระดับกิจกรรมทางกายต่างกัน: การศึกษานําร่อง. วารสาร

กายภาพบาํบัด , 2556; 35: 1-15. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

(ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ระพีพรรณ เทอืกทกัษ์, สายธิดา ลาภอนนัตสิน, รดา ทองแท้.  โปรแกรมการออกกาํลังกายแบบกลุ่ม

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทรงตัวสําหรับผู้สูงอายุที่มีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจาก

เบาหวาน. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติคร้ังที่  28 

ณ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ วิทยาเขตสวุรรณภมิู ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2556.  

(ได้รับรางวัล Best Paper Award) 

 

3. ตํารา/หนงัสือ(ยอ้นหลงั 5 ปี) - 

 

4. อนุสิทธิบตัร/สิทธิบตัร(ยอ้นหลงั 5 ปี) – 

 
5. ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ผลทนัทขีองการนวด การออกกาํลัง

กายแบบ Buerger-Allenและแบบ

มีการลงนํา้หนักที่เท้าต่อการ

ไหลเวียนเลือดส่วนปลาย และ

อุณหภมิูผิวหนังบริเวณเท้าในคน

หนุ่มสาว 

ทุนวิจัยงบประมาณเงิน

รายได้ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีงบประมาณ 2558 

2558-2559  หัวหน้าโครงการ 

ผลของการนวดร่วมกบัการออก

กาํลังกายเพ่ือเพ่ิมการไหลเวียน

เลือดส่วนปลายต่ออาการ

เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมบริเวณ

ขาส่วนล่างในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 

2 

ทุนวิจัยงบประมาณเงิน

รายได้ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีงบประมาณ 2557 

2556-2557  หัวหน้าโครงการ 

ผลของโปรแกรมการออกกาํลังกาย

แบบกลุ่มต่อประสทิธิภาพการทรง 

ทา่ในผู้สูงอายุไทยเพศหญิงที่มี

ระดับกจิกรรมทางกายต่างกัน 

ทุนวิจัยงบประมาณเงิน

รายได้ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ปีงบประมาณ 2554 

2553-2554  หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ผลทนัทขีองการยืดกล้ามเน้ือขา

แบบมีการเคล่ือนไหวประยุกต์ต่อ

ความคล่องตัว 

ทุนวิจัยงบประมาณเงิน

รายได้ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ปีงบประมาณ 2554 

2553-2554  หัวหน้าโครงการ 

ผลของการเดินจงกรมต่อการรับรู้

ของข้อเท้าและประสทิธิภาพการ

ทรงตัวในผู้สูงอายุไทยเพศหญิง 

ทุนวิจัยงบประมาณเงิน

รายได้มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2551 

2551-2552  หัวหน้าโครงการ 

ผลของโปรแกรมการยืดกล้ามเน้ือ

แบบมีการเคล่ือนไหวประยุกต์

สาํหรับกล้ามเน้ือลาํตัวและ

กล้ามเน้ือขาต่อประสทิธภิาพการ

ทรงตัวในทา่ยืน 

ทุนวิจัยงบประมาณเงิน

รายได้มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2551 

2551-2552  หัวหน้าโครงการ 

ผลของการออกกาํลังกายแบบกลุ่ม

และการฝึกโดยใช้เคร่ือง Pro 

balance Master ต่อการทรงทา่ใน

ผู้สงูอายุไทยเพศหญิง 

ทุนวิจัยงบประมาณเงิน

รายได้มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2550 

2550-2551  หัวหน้าโครงการ 

Effects of 17β-estradiol on 

Intracellular Calcium Changes 

and Neuronal Survival After 

Mechanical Strain Injury in 

Neuronal-Glial Cultures 

ทุน NIH และ CRN 

Neuroscience 

2546-2547  หัวหน้าโครงการ 

ผลของความแขง็แรงของกล้ามเน้ือ

หน้าท้องต่อความโค้งของแนว

กระดูกสนัหลังส่วนเอวและความ

เอยีงของกระดูกเชิงกรานใน

หญิงไทยอายุ 18-22 ปี. 

ทุนวิจัยจาก เงิน

งบประมาณแผ่นดิน  

ปี 2542 

 

2541-2542  หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
 

ช-๗ 
 



ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางนิตยา วิริยะธารากจิ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Nitaya Viriyatharakij 

ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํ่างาน       คณะกายภาพบาํบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02 649 5000 ต่อ 27324 

Email        nitayav@g.swu.ac.th 

 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสํ่าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสํ่าเร็จ 

วท .บ.  กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2528 

วท .ม.  กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2536 

ปร .ด.  วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Nitaya Viriyatharakij, Chatchada Chinkulprasert, Navarat Rakthim, Jetjaree Patumrat, Butsarin 

Ketruang. Change of pectoralis minor length, and acromial distance, during scapular 

retraction at 60° shoulder elevation. J Bodyw Mov Ther; Available online 29 April 

2016,Volume 21, Issue 1, January 2017, Pages 53–57. 

Nitaya Viriyatharakij, Teerapat Buapli, Tanisara Yamprased, Wassana Siriwanitchaphan. Upper 

Extremity Pain Evaluation with Thai Version of QuickDASH and Numeric Pain Scale in 

Office Workers. J Health Res 2016;30:47-50. 

นิตยา วิริยะธารากิจ, ชินตา หลาวทอง, นิธินันท ์ถาวร, อนุศักด์ิ สวัสดี. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการรับนิสติระดับปริญญาตรี ของสาขากายภาพบาํบัด คณะสหเวชศาตร์ มศว.  

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 2015;7:42-51. 

นิตยา วิริยะธารากิจ, สาวิตรี ทรัพย์เจริญกูล, ศุลีย์ภัสร์ ศิริมุสกิขะ, วิชญา ต้ังวงศ์วาร, โสภิตา พิทกัษ์พล. 

ผลของ active scapular retraction ในท่างอข้อไหล่ 60 องศาต่อความยาวกล้ามเน้ือ pectoralis 

minor และ forward shoulder angle. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2015; 22:4-10 

ช-๘ 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859216300547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859216300547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859216300547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859216300547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859216300547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859216300547
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13608592
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13608592/21/1


Chinsongkram B, Chaikeeree N, Saengsirisuwan V, Viriyatharakij N, Horak FB, Boonsinsukh R. 

Reliability and validity of the Balance Evaluation Systems Test(BESTest) in people with 

subacute stroke. Phys Ther 2014;94:1632-1643.  

นิตยา วิริยะธารากจิ, อธภัิทร พรมกลาง, นภาพร แววทอง. การทาํงานของกล้ามเน้ือ Erector spinae 

ระดับความสบายของหลังและรูปแบบการน่ัง: เปรียบเทยีบระหว่างการน่ังที่ไม่มีพนักพิงหลังและมี

หมอนรองบนพนักพิงหลังแบบฟองนํา้อดัและเมมโมร่ีโฟม. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2014; 14:580-

588. 

นิตยา วิริยะธารากจิ, กนกวรรณ วังยพงศ์สถาพร, สริิพิชญ์ เจริญสขุศิริ, สจิุมา วุฒิเมธา. ความสามารถ

ของแขนในภาวะที่มีและไม่มีอาการปวดกล้ามเน้ือสะบัก.วารสารกายภาพบาํบัด 2013;35:148-

156. 

 

 
2.  ทุนวิจัยท่ีไดรับ 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การศึกษาค่าความแตกต่างน้อยที่สดุที่

แสดงนัยสาํคัญทางคลินิกของ

แบบสอบถาม QuickDASH ฉบับ

ภาษาไทยในผู้ป่วยข้อไหล่ติด 

เงินรายได้ 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มศว 

2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ลักษณะทางคลินิกที่ใช้ทาํนายการ

ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธกีารออก

กาํลังกายเฉพาะในผู้ที่มีอาการปวด

หลัง 

เงินรายได้ 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มศว 

2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผลของการทาํ active retraction ที่ 

shoulder flexion 60 องศาในระนาบ 

scaption ต่อความยาวกล้ามเน้ือ 

pectoralis minor และ ค่า acromial 

distance 

เงินรายได้ 

คณะสหเวชศาสตร์ 

มศว 

2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

ช-๙ 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chinsongkram%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24925073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaikeeree%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24925073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saengsirisuwan%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24925073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Viriyatharakij%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24925073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horak%20FB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24925073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boonsinsukh%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24925073


ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ผลของการทาํ active retraction ในทา่ 

shoulder flexion 60องศาต่อความยาว

กล้ามเน้ือ pectoralis minor และ 

forward shoulder angle  

เงินรายได้ 

คณะสหเวชศาสตร์ มศว 

2557 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ประสทิธภฺาพและประสิทธผิลของการ

รับนิสติระดับปริญญาตรี สาขา

กายภาพบาํบัด มศว 

เงินรายได้ 

คณะสหเวชศาสตร์ มศว 

2555 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช-๑๐ 
 



ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ภัทริยา อนิทร์โทโ่ล่ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Pattariya Intolo 

ตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํ่างาน   คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02 649 5000 ต่อ 27330 

Email    drpattariya@gmail.com  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสํ่าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสํ่าเร็จ 

วท.บ. กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

วท.ม. กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2540 

Ph.D. Physiotherapy University of Otago  

New Zealand 

2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

กายภาพบาํบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ การป้องกนัอาการปวดกล้ามเน้ือจากการใช้ 

อุปกรณ์ไอทชีีวกลศาสตร์ กลยศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

Intolo P, Sirininlakul N, Saksanit N, Kongdontree P, Thuwatorn P. Pain and muscle activity of 

neck, shoulder, upper back and arm during smartphone use with holding on the lap level, 

on the chest level and on the table in university student.  Journal of Health Systems Research 

2016;3:351-60.   

Intolo P. Physical health problems in children using computer. Journal of Medicine and Health 

Science 2014;21:78-86. 

Intolo P, Vachalathiti V, Pichaisak V, Prapisin S. Correlation of spinal curvature and conicity 

index in Thai women. Journal of Medicine and Health Science 2013; 20:10-6. 

 

 

 

ช-๑๑ 
 

mailto:drpattariya@gmail.com


2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ(ยอ้นหลงั 5 ปี) 

 Intolo P, Prasonsuk N, Sirabuth P, Sitheshoksakul V, Kutok K. Pain and Muscle Activity of 

Neck, Shoulder, Upper back and Forearm during Touch-screen Tablet Use on the Lap, 

on the Table, and on the Table with a Case Set in Children. Proceeding of the Human 

Factors and Ergonomics Society of Australia; 2013 Dec 2-4; Perth, Australia. 

 

3. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

นวัตกรรมผลิตสมาร์ทโฟนแอฟพลิเคช่ันเพ่ือ

ป้องกนัอาการปวดคอและแขน                   

สาํหรับเดก็ไทย 

 

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่น

ใหม่ สกว. 

2559-2561 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผลการพัก ร่วมกบัการปรับทา่ทาง การยืด

กล้ามเน้ือและการนวดด้วยตนเอง  

ต่ออาการปวด และการทาํงานของกล้ามเน้ือ

ในผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน 

ทุนเงินรายได้ 

คณะสหเวชศาสตร์ 

2558-2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

อาการปวดกล้ามเน้ือขณะใช้งานสามาร์ทโฟน

ใน 3 กลุ่มอายุ :                                      

เดก็นักเรียนประถมศึกษา นักเรียน

มัธยมศึกษา และผู้ทาํงานสาํนักงาน 

ทุนเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558-2559 หัวหน้าโครงการวิจัย 

อาการปวดและการทาํงานของกล้ามเน้ือ คอ 

ไหล่ หลังส่วนบน และแขนส่วนบน ขณะใช้

งาน Smartphone ในทา่ถือไว้ที่ตัก ระดับอก 

และวางราบบนโตะ๊ ในนิสติมหาวิทยาลัย 

ทุนเงินรายได้ 

คณะสหเวชศาสตร์ 

2557-2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผลของการใช้แทบ็เลต็ต่ออาการปวดและการ

ทาํงานของกล้ามเน้ือในกลุ่มวัยกลางคน 

ทุนเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557-2558 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

 

 

ช-๑๒ 
 



ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Chatchada Chinkulprasert 

ทีทํ่างาน   คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์      02 649 5000 ต่อ 27328 โทรสาร   02 649 5450  

        หรือ 037 395438  

Email         chatcha@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสํ่าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสํ่าเร็จ 

วท .บ.  กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

วท .ม.  กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2539 

Post Graduate 

Research Fellow 

Biokinesiology and 

Physical Therapy  

University of Southern California, 

USA 

2553 

ปร.ด. กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 Biomechanics, Musculoskeletal system, Knee pain, Patellofemoral pain, Therapeutic exercise  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Viriyatharakij N, Chinkulprasert C, Rakthim N, Patumrat J, Ketruang B. Change of Pectoralis 

Minor’s length and acromial distance: Effects from active scapular retraction in scaption at 

60 degrees shoulder elevation. J Bodyw Mov Ther. 2016; xxx: 1-5. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2016.04.015 

 

 

 

ช-๑๓ 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ประพรมพร พินิจม้ัง, ยลรดา ไชยศิริวงค์สขุ, ภัทราพร เกดิพุ่ม, ชชัฎา ชินกุลประเสริฐ.  

การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือสะโพกและมุมข้อสะโพกและข้อเข่าในระนาบ 

frontal ขณะก้าวลงบันไดและความแขง็แรงของกล้ามเน้ือสะโพกในผู้ที่มีและไม่มีอาการปวดเข่า

ทางด้านหน้า. Proceedings การประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ คร้ังที่ 6 วันที่ 29-30 

พฤษภาคม 2555 หน้า 106-115. 

วารีรัตน์ ชุ่มอภัย, นิตยา วิริยะธารากิจ, ชชัฎา ชินกุลประเสริฐ. การเปรียบเทียบความแขง็แรงของ

กล้ามเน้ือรยางค์ขาระหว่างผู้ที่มีภาวะอ้วนและผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ. Proceeding การ

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 40The 40th National 

Graduate Research Conference พ.ศ. 2559 หน้า 83-91. 

 

3. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทาํงานวิจัยของ

อาจารย์รุ่นใหม่ สาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  และ สาํนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

ทุนส่งเสริมนักวิจัย

รุ่นใหม่ สกว 

2556 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ความสัมพันธร์ะหว่างแนวการวางตัวของ

รยางค์ส่วนขา การเคล่ือนไหวของรยางค์ขา 

และประวัติการบาดเจบ็ของรยางค์ขาในคน

อ้วน 

ทุนวิจัยเงิน

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ผลของการฝึกความแขง็แรงของกล้ามเน้ือที่

ใช้ในการกางสะโพกและหมุนสะโพกออกด้าน

นอกต่อการลดปวดและแนวของข้อเข่าที่หุบ

เข้าหากนั ในเพศหญิงที่มีอาการปวดเข่าทาง

ด้านหน้า 

ทุนวิจัยเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการวิจัย 

 

 

 

ช-๑๔ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

เอกสารแสดงความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
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