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มคอ.๒ 

 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกายภาพบาํบดั 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



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. ช่ือ ตาํแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร    ๓ 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน         ๓ 

๑๑. สถานการณ์การภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํเป็นต้องนาํมาพิจารณา    ๓ 

      ในการวางแผนหลักสตูร  

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสตูรและ    ๔ 

 ความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 

๑๓. ความสัมพันธ์ กบัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   ๕ 

หมวดที ่๒ ขอ้มูลเฉพาะหลกัสูตร 

๑. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      ๕ 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง          ๖ 

หมวดที ่๓ ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

๑. ระบบการจัดการศึกษา         ๘ 

๒. การดาํเนินการหลักสตูร         ๘ 

๓. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน        ๑๑ 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  ๒๐ 

๕. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจัย      ๒๐ 

หมวดที ่๔ ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ       ๒๑ 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน       ๒๒ 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูร  ๓๐ 

      สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดที ่๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดับคะแนน     ๓๒ 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ     ๓๒ 

๓. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร      ๓๒ 



สารบญั 
           หนา้ 

หมวดที ่๖ การพฒันาคณาจารย ์

๑. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่       ๓๓ 

๒. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์      ๓๓ 

หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

๑. การกาํกบัมาตรฐาน         ๓๓ 

๒. บัณฑติ          ๓๔ 

๓. นิสติ           ๓๔ 

๔. อาจารย์          ๓๕ 

๕. หลักสตูร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน     ๓๖ 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        ๓๗ 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน        ๓๗ 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินงานของหลกัสูตร 

๑. การประเมินประสทิธผิลของการสอน       ๓๘ 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม       ๓๘ 

๓. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร     ๓๙ 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง     ๓๙ 

 

 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

ภาคผนวก ข คาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ค การสาํรวจความคิดเหน็จากทุกภาคส่วน 

ภาคผนวก ง ผลการดาํเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (มคอ.๗)  

       หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

ภาคผนวก จ ผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาคผนวก ช ประวัติ และรายละเอยีดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสตูร 

ภาคผนวก ซ เอกสารแสดงความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 

 

 

 



หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะกายภาพบาํบัด สาขากายภาพบาํบัด 

 

 

หมวดที ่๑. ขอ้มูลทัว่ไป 

๑. รหสัและชื่อหลกัสูตร  

รหสัหลกัสูตร    ๒๕๕๒๐๐๙๑๑๐๐๘๗๔ 

ชื่อหลกัสูตร 

ชื่อภาษาไทย   หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

ชื่อภาษาองักฤษ   Master of Science Program in Physical Therapy 

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อภาษาไทยชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (กายภาพบาํบัด) 

ชื่อภาษาไทยชื่อย่อ  วท.ม. (กายภาพบาํบัด) 

ชื่อภาษาองักฤษชื่อเต็ม  Master of Science (Physical Therapy) 

ชื่อภาษาองักฤษชื่อย่อ  M.Sc. (Physical Therapy) 

 

๓. วิชาเอก    -ไม่มี- 

 

๔. จํานวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  

ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  

 

๕. รูปแบบของหลกัสูตร 

 ๕.๑ รูปแบบ  

          หลักสตูรระดับปริญญาโท ๒ ปี แบบ ก2 

๕.๒ ภาษาทีใ่ช ้ 

 ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาองักฤษในรายวิชาสัมมนา  

 ๕.๓ การรบัเขา้ศึกษา  

 รับทั้งนิสติไทยและนิสติต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๑ 



 ๕.๔ ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น (ภาคผนวก ซ) 

หลักสูตร บัณฑิต ศึกษาของคณะกายภาพบํา บัด  มหา วิทยา ลัยศ รีนครินทร วิ โรฒ                      

มีความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยกบั Faculty of Health Science, Hong Kong Polytechnic 

University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, Faculty of Health Sciences, Universiti 

Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

๕.๕ การใหป้ริญญาแก่ผูสํ้าเร็จการศึกษา   

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

๖. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐  

เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด หลักสตูรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๕๕ 

โดยจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๙  เม่ือวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

ไ ด้ รับอ นุ มั ติ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภา วิชาการ ในการประ ชุม  ค ร้ั งที่  ๗/๒๕๕๙                        

เม่ือวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๐              

เม่ือวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๗.ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท                  

สาขากายภาพบาํบัดในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๘. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา  

๑) นักกายภาพบาํบัดผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ 

๒) นักวิจัย/นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐเละเอกชน 

๓) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

๔) ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและวิชาชีพกายภาพบาํบัดในหน่วยงานสาธารณสขุ  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๒ 



๙. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

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  

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของสาขาวิชากายภาพบาํบัด  คณะกายภาพบาํบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๐.๒ ภาคปริญญานิพนธ ์ 

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การวิจัยของสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

๑๑. สถานการณก์ารภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นตอ้งนาํมาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 ๑๑.๑ สถานการณห์รือการพฒันาทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 

   ในทศวรรษที่ ผ่านมาการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด             

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ มีความต้องการคนทาํงานที่มีทกัษะการคิดข้ันสงู ทกัษะในการค้นหา

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะในการสื่อสารที่มีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน เข้ามาแทนที่การใช้

แรงงานในการทาํงานที่รับผิดชอบงานอย่างซํา้ซากจาํเจ อีกทั้งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัย

และรวดเร็วทาํให้โลกเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียว คนทาํงานยุคใหม่ต้องสามารถทาํงานภายในทีมที่

ประกอบด้วยผู้คนหลายชาติ หลายภาษา และต่างวัฒนธรรม ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล        

ในปี ๒๕๕๙ เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้นวัตกรรม (ไทยแลนด์ 4.0) ให้ประเทศ

ไทย มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน โดยต้องการประชาชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๓ 



และนวัตกรรม ดังน้ัน ทกัษะด้านภาษาที่หลากหลายและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทกัษะด้านไอซีที 

ร่วมกับความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ      

ในการปรับตัว จึงมีความสาํคัญมากในโลกที่ตลาดแรงงานเปิดกว้างไร้พรมแดนเช่นน้ี นอกจากน้ี 

ความก้าวหน้าทางไอซีทแีละอินเทอร์เนต็ทาํให้การเคล่ือนที่ของข้อมูลในโลกเป็นไปได้อย่างง่ายดาย 

ส่งผลให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆอย่างสะดวกและรวดเร็ว เกิดเป็นลักษณะ    

การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไม่จาํกัดเวลาและสถานที่ และไม่จาํกัดแต่ภายในห้องเรียน ดังน้ันผู้รับข้อมูล

จําต้องมีกระบวนการการใช้เหตุผลที่ เหมาะสมเพ่ือให้สามารถแยกแยะความถูกต้องและ           

ความน่าเช่ือถือของข้อมูลจาํนวนมากมายได้  

 ๑๑.๒ สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและสุขภาพ 

   แนวโน้มการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลกที่มีจาํนวนประชากรเดก็ลดลงและ

จาํนวนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ทาํให้แต่ละประเทศทั่วโลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมและปัญหาทางสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน มีโรคที่เกิด

จากการประกอบอาชีพและการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ความเช่ือ การดาํรงชีวิตและทศันคติ

ที่เปล่ียนแปลงไปก่อให้เกิดแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน 

โรคหัวใจ สงูข้ึนอย่างรวดเรว็  ด้วยเหตุน้ี นโยบายสขุภาพและการบริการสาธารณสขุแบบต้ังรับจึงไม่

สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเป็น       

สําหรับนโยบายสุขภาพเชิงรุกที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม          

และการป้องกันปัญหาสุขภาพ ด้วยการให้ความรู้ที่ เ ช่ือถือได้และมีหลักฐานเชิงประจักษ์           

เพ่ือให้การดูแลสขุภาพของประชาชนเป็นไปได้อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 

๑๒. ผลกระทบจากขอ้ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ 

ของสถาบนั  

 ๑๒.๑ การพฒันาหลกัสูตร  

 การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

สามารถประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้ โดยให้บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถดูแลสุขภาพประชาชน        

อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและ            

มีจิตสาํนึกสูงต่อสังคม มีความรู้ทดัเทยีมนานาชาติ ด้วยเหตุน้ี ภายใต้การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่ ขับเคล่ือนด้วยความรู้และเทคโนโลยี ผู้เรียนจําเป็นต้องได้รับการปลูกฝังความรู้          

ในวิชาชีพที่ทันสมัยควบคู่ไปกับทักษะที่จาํเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และจิตสาํนึกของความเป็นไทย 

ได้แก่ ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ข้ันสงู ความสามารถ ในการพัฒนา ทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น

และสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ มีการเปิดรับความรู้

ใหม่ๆจากต่างประเทศ และความสามารถในการแก้ปัญหา มีคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ผู้อื่นและสังคม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง มีจิตสาธารณะ 

สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ อย่างมีวิจารญาณและมีเหตุผล โดยหลักสูตรปรับปรุงน้ี        

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๔ 



ได้ทาํการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดแทรกและพัฒนาทกัษะเหล่าน้ีให้กับผู้เรียน 

ผ่านการเรียนรู้จากปัญหา กจิกรรมและโครงงานประเภทต่างๆ 

๑๒.๒ ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

หลักสูตรน้ีมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการผลิต

และพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการให้บริการทางวิชาการ 

โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ มีจิตสาํนึกและรับผิดชอบต่อสงัคม  

 

๑๓. ความสมัพนัธ ์กบัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 ๑๓.๑ รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให ้

หลักสูตรน้ีกําหนดให้นิสิตสามารถเลือกรายวิชาที่ เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา            

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้คาํแนะนาํ และดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร  

๑๓.๒ รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

-ไม่มี – 

๑๓.๓ การบริหารจัดการ 

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพิจารณาและประสานงานด้าน

ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน ให้สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา  

 

 

หมวดที ่๒. ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

๑.ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  

๑.๑  ปรชัญา 

 บูรณาการ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ทางกายภาพบําบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง                 

มีดุลยพินิจทางคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมความเช่ียวชาญและความแขง็แกร่งของวิชาชีพกายภาพบาํบัด

อนันาํไปสู่สขุภาพที่ดีของประชาชน 

๑.๒ ความสําคญั 

ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจและบริการที่ขับเคล่ือนด้วยความรู้และนวัตกรรม และการย่างก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ส่งผลให้เกิดความต้องการการดูแลสุขภาพในบริบทที่ปรับเปล่ียนไป เป็นการส่งเสริมสุขภาพควบคู่

ก ับการดูแลจัดการปัญหาส ุขภาพที ่ซ ับซ้อน ข้ึนด้วยความรู้ และแนวปฏ ิบ ัต ิที ่อ้างอ ิงหลักฐาน           

เช ิงประจ ักษ ์ สาขาว ิชากายภาพบําบ ัด  คณะกายภาพบําบ ัด  ได้ตระหน ักถ ึงความต้องการ               

นักกายภาพบําบัดที่มีความรู้และทักษะที่มากข้ึนเพื่อสามารถรับมือกับปัญหาสุขภาพในสังคม         

ที ่ม ีก า ร เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ด ัง ก ล ่า ว ข ้า ง ต้น  จ ึง ไ ด ้พ ัฒ น า ห ล ัก ส ูต ร ว ิท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บ ัณ ฑ ิต                    

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๕ 



สาขากายภาพบําบ ัด ขึ้ น  โดย เ ป็นหล ักส ูต รที ่ส ร้ าง ผู้ เ ช่ียวชาญในการดูแลสุขภาพประชาชน                 

อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการทดัเทียมนานาชาติ มีความสามารถในการวิจัย เรียนรู้

และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ือง ควบคู่กบัการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาํนึกสงูต่อสงัคม 

 

๑.๓ วตัถุประสงค ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

มหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

๑.๒.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพกายภาพบําบัด โดยตระหนักถึงหน้าที่ ความ

รับผิดชอบของตนเอง และสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ องค์กร ชุมชนและสงัคมโดยรวม 

๑.๒.๒ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ สร้างงานวิจัย โดยใช้กระบวนความคิดทาง

วิทยาศาสตร์ ประกอบกับดุลยพินิจที่เหมาะสม ในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการ

และวิชาชีพ  

๑.๒.๓ มีความรู้และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ เลือกและประยุกต์ใช้องค์ความรู้จาก

งานวิจัยอย่างมีเหตุผลในการดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

๑.๒.๔ แสดงออกถึงภาวะผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงาน มีความสามารถในการปรับตัวและมี

ปฏสิมัพันธก์บัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 

๑.๒.๕ มีความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ให้โอกาสและสนับสนุนผู้อื่น

ให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 

๒. แผนพฒันาปรบัปรุง 

แผนการพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

๑. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี

มาตรฐานสอดค ล้องกั บ

ความต้องการของสังคมและ

ความก้าวหน้าของวิทยาการ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑. ประเมินและปรับปรุงการ

ดาํเนินงานของหลักสตูรทุกปี 

๒. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร โ ด ย อิ ง

มาตรฐานของสภาวิชาชีพ

และอง ค์กร วิชา ชีพระ ดับ

สากล 

๓. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการ

พัฒน าคว าม รู้ ใ ห้ เ ท่ า ทั น

ความก้าวหน้าขององค์ความรู้

ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

๑. เ อก ส า ร ร า ย ง าน ผลก า ร

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

หลักสตูรประจาํปี 

๒. เ อ ก ส า ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง

หลักสตูร 

๓. จาํนวนคณาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้ 
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แผนการพฒันา/แผนการ

เปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์ ตวับ่งช้ี 

๒. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย

และการเผยแพร่งานวิจัยของ

นิสติ 

๑. จั ด กิ จ ก ร ร มแ ลก เ ป ล่ี ยน

ความรู้ ด้านหัวข้อการวิ จัย

และการ เ ขียนผลงานวิ จัย

ระหว่างนิสิตกับผู้เช่ียวชาญ

วิจัย ทั้งในและต่างประเทศ  

๒. มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ติ ด ต า ม

ความก้าวหน้าในการทาํงาน

วิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา

อย่างสมํ่าเสมอ 

๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ

เผยแพ ร่ผลงาน วิ จัยและ

สนับสนุนงบประมาณในการ

นาํเสนอผลงานวิจัย 

๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

นิสติและผู้เช่ียวชาญ 

๒. ผลการติดตามความก้าวหน้า

ในการทาํวิจัยของนิสติ 

๓. จํานวนผลงานวิจัยที่ ได้รับ

การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

 

๓. ส่งเสริมให้คณาจารย์เพ่ิม

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

 

๑. จัดทาํความร่วมมือด้านวิจัย

กบัสถาบันวิจัยต่างประเทศ 

๒. ส่ ง เ ส ริ ม บุ คล าก ร ในก า ร

เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้าน

การวิจัยในสถาบันวิจัยช้ันนํา

ทั้งในและนอกประเทศ 

๓. จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ

พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น

ผลงานวิจัยภาษาองักฤษ 

๑. เอกสารความ ร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา / วิ จัย 

(MOU) ต่างประเทศ  

๒. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ 

เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้าน

การวิจัยในสถาบันวิจัยช้ันนาํ 

๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรม

พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เ ขี ย น

ผลงานวิจัยภาษาองักฤษ 

๔. จํานวนผลงานวิจัยในระดับ

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 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๒.การดําเนินการหลกัสูตร  

 ๒.๑ วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

  ภาคต้น เดือนสิงหาคมถึงธนัวาคม 

  ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 

 ๒.๒ คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา  

เป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบาํบัด มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๕ และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ โดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

 ๒.๓ ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

๑. นิสิตแรกเข้าอยู่ระหว่างการขอข้ึนทะเบียนและขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด  

๒. นิสิตอาจมีปัญหาในการปรับตัวกับการเรียนการสอนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

โดยเฉพาะการพูดภาษาองักฤษในวิชาสมัมนา  

๓. นิสติอาจมีประสบการณ์ทางวิชาชีพไม่เพียงพอ 

 ๒.๔ กลยุทธใ์นการดําเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนสิิตในขอ้ ๒.๓  

๑. รับนิสิตที่อยู่ระหว่างการขอข้ึนทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด โดยปรับให้ลงทะเบียนรายวิชาปฏบัิติงานทางคลินิกกายภาพบาํบัดและปริญญานิพนธ์ 

เม่ือนิสติได้รับการข้ึนทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 
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๒. จัดโครงการและกจิกรรมเพ่ิมพูนทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษก่อนเปิดเรียนและระหว่าง

การเรียนในภาคการเรียนที่ ๑ เพ่ือให้นิสติมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง 

๓. กาํหนดให้มีการเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางคลินิก 

   

๒.๕ แผนการรบันสิิตและผูสํ้าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

จัดการเรียนการสอนทั้งแบบในและนอกเวลาราชการ โดยในช่วง ๕ ปีแรก คาดว่าจะมีจาํนวน

นิสติตามหลักสตูรดังแสดงไว้ในตารางต่อไปน้ี  

 

จํานวนนสิิต 
จํานวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที ่๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ชั้นปีที ่๒ - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 

 

 ๒.๖. งบประมาณตามแผน 

๒.๖.๑ งบประมาณรายรบั  เพือ่ใชใ้นการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาตรมหาบณัฑิต   

สาขาวิชากายภาพบาํบดั 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ค่าธรรมเนียม 

เหมาจ่าย 

๑ ปีการศึกษา 

(ค่าธรรมเนียม /คน/ปี 

x จาํนวนรับ)  

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๙ 



๒.๖.๒ ประมาณการค่าใชจ่้าย  (เรียน ๒ ปีการศึกษา จาํนวนนิสติข้ันตํ่า ๑๐ คน) 

 

หมวดเงิน ค่าใชจ่้ายรวม  ยอดสะสม (ต่อหวั) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน ๒ ปีการศึกษา    

- ค่าตอบแทนผู้สอน (จาํนวน ๒๔ หน่วยกติ x ๑,๒๐๐ 

บาทต่อช่ัวโมง x ๘ คร้ังต่อภาคการศึกษา) 
๒๓๐,๔๐๐  

- ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน ๒๐๐,๐๐๐  

- ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ ๒๐,๐๐๐  

- กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร ๔๐,๐๐๐  

- อื่นๆ (ค่าสถานที่ และค่าเดินทางในการจัดการเรียน

การสอนที่ มศว ประสานมิตร) 
๑๕๐,๐๐๐  

ค่าใชจ่้ายรวม ๖๔๐,๔๐๐  

ค่าใชจ่้ายต่อหวั (ค่าใชจ่้ายรวม/ จํานวนนสิิตขั้นตํา่ 

๑๐ คน) 
๖๔,๐๔๐ ๖๔,๐๔๐ 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สํานกั  ๘๐,๐๕๐ 

- งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันตํ่า ร้อยละ ๕) ๔,๐๐๒.๕๐  

- งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันตํ่า ร้อยละ ๕) ๔,๐๐๒.๕๐  

- ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ ๑๐ ๘,๐๐๕  

หมวดค่าปริญญานพินธ/์สารนพินธ ์  ๙๐,๗๕๐ 

- ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัรา

ต่อหัว) 
๑๐,๗๐๐  

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (รอ้ยละ ๑๕) ๑๖,๐๑๔.๗๑ ๑๐๖,๗๖๕ 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง ๒๘,๖๐๘ ๑๓๕,๓๗๓ 

- ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย ๘,๗๒๐  

- ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง  ๖,๐๐๐  

- ค่าธรรมเนียมสาํนักคอมพิวเตอร์ ๒,๐๘๐  

- ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย ๑๑,๘๐๘  

รวม  ๑๓๕,๓๗๓ 

ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร   ๑๔๐,๐๐๐ 
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๒.๗ ระบบการศึกษา  

      แบบช้ันเรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

      แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

      แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

      แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

      อื่นๆ (ระบุ) 

 

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มหาวิทยาลยั 

 การเทียบเคียงหน่วยกิตเ ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภาคผนวก ก) โดยการเทยีบโอนระหว่างหลักสูตร

สาขาวิชากายภาพบําบัด ในประเทศไทย ทาํได้เฉพาะหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและเผยแพร่จาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเท่าน้ัน กรณีการเทียบโอนจากสถาบันการศึกษา                 

ในต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือได้รับ

การรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศน้ันๆ  

 

๓.หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

๓.๑ หลกัสูตร  

  ๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกติ 

 

๓.๑.๒ โครงสรา้งหลกัสูตร  

มีจาํนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วยการ

เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิตและทาํวิจัยโดยทาํปริญญานิพนธ์มีค่าเทยีบได้

ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกติ ดังน้ี 

๑. หมวดวิชาบังคับ                  ๑๕  หน่วยกติ 

๒. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า        ๙  หน่วยกติ 

๓. ปริญญานิพนธ ์                  ๑๒  หน่วยกติ  

จาํนวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า               ๓๖  หน่วยกติ 
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๓.๑.๓ รายวิชา  

๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาบงัคบั กาํหนดให้เรียน ๑๕ หน่วยกิตในรายวิชา ดังต่อไปน้ี 

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

PTX 501      Research Methodology and Biostatistics for Health Research 1 

กภ ๕๐๒   แนวทางปฏบัิติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์    ๓(๑-๔-๔) 

PTX 502   Evidence-Based Practice  

กภ ๕๐๓      เคร่ืองมือการวิจัยด้านสขุภาพ    ๓(๑-๔-๔) 

PTX 503      Instruments for Health Research    

กภ ๕๐๔   วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ ๒  ๒(๑-๒-๓) 

PTX 504  Research Methodology and Biostatistics for Health Research 2 

กภ ๕๐๕   ปฏบัิติงานทางคลินิก     ๓(๐-๙-๐) 

PTX 505    Clinical Practice 

กภ ๖๐๑     สมัมนาการวิจัยทางกายภาพบาํบัด   ๑(๐-๒-๑) 

PTX 601      Seminar in Physical Therapy Research 

 

๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเลือก กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกติ โดยสามารถ

เลือกเรียนจากรายวิชาในระดับบัณฑติศึกษาที่เปิดสอนในคณะกายภาพบาํบัดและที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัย ภายใต้คาํแนะนาํและดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

 

กภ ๕๑๑  ชีววิทยาโมเลกุลสาํหรับกายภาพบาํบัด   ๓(๒-๒-๕) 

PTX 511  Molecular Biology for Physical Therapy  

กภ ๕๑๒  กายภาพบาํบัดทางการกฬีา    ๓(๑-๔-๔) 

PTX 512  Sport Physical Therapy  

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  
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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*  การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์  ๒(๑-๒-๓) 

PTX 618* Systematic Review and Meta-Analysis 

 

หมายเหตุ * รายวิชาในหมวดวิชาเอกของหลักสตูรระดับปริญญาเอกที่นิสิตระดับปริญญา

โทสามารถลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเอกหรือวิชาเลือกได้โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับ

คุณวุฒิปริญญาเอก สาขากายภาพบาํบัด 

 

๓.๑.๓.๓ ปริญญานิพนธ ์      

ปพท ๖๙๑ ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท          ๑๒ หน่วยกติ 

GRT 691 Thesis 

 

ความหมายของเลขรหสัวิชา 

เลขรหสัตวัแรก  หมายถึงระดบัของรายวิชา 

๕ และ ๖  หมายถึง  รายวิชาระดับมหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

แบบ ๒ 

 ๗    หมายถึง  รายวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

เลขรหสัตวักลาง หมายถึงหมวดวิชา 

 ๐   หมายถึง  วิชาบังคับ 

 ๑ และ ๒   หมายถึง  วิชาเลือก 

 ๙   หมายถึง  ปริญญานิพนธ ์

เลขรหสัตวัสุดทา้ย หมายถึงลําดบัรายวิชาในหมวดวิชาของรหสัตวักลาง 
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๓.๑.๔ แผนการศึกษา 

ปีที่ ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัส

วิชา 

รายวิชา หน่วยกติ รหัส

วิชา 

รายวิชา หน่วยกติ 

กภ 

๕๐๑ 

วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือ

การวิจัยด้านสขุภาพ ๑ 

๓(๒-๒-๕) กภ 

๕๐๔ 

วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการ

วิจัยด้านสขุภาพ ๒ 

๒(๑-๒-๓) 

กภ 

๕๐๒ 

แนวทางปฏบัิติอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์  

๓(๑-๔-๔) กภ 

๕๐๕ 

ปฏบัิติงานทางคลินิก ๓(๐-๙-๐) 

กภ 

๕๐๓ 

เคร่ืองมือการวิจัยด้าน

สขุภาพ 

๓(๑-๔-๔) กภ 

๖๐๑ 

สมัมนาการวิจัยทาง

กายภาพบาํบัด 

๑(๐-๒-๑) 

 วิชาเลือก ๓  วิชาเลือก ๓ 

    วิชาเลือก ๓ 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒  รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒ 

 

 

ปีที่ ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัส

วิชา 

รายวิชา หน่วยกติ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

ปพท 

๖๙๑ 

ปริญญานิพนธร์ะดับ 

ปริญญาโท 

๖  ปพท 

๖๙๑ 

ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท (ต่อเน่ือง) 

๖  

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๖  รวมจาํนวนหน่วยกติ ๖ 

 

 

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา  

หมวดวิชาบงัคบั   

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

PTX 501 Research Methodology and Biostatistics for Health Research 1 

การศึกษาระเบียบวิธีวิจัย หลักการของชีวสถิติสาํหรับวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษา

จริยธรรม รูปแบบ วิธีการวิจัยประเภทต่างๆ การกาํหนดปัญหา การต้ังสมมติฐานของการวิจัย การกาํหนด

ความมุ่งหมาย ความสาํคัญ ขอบเขตของการวิจัย การวางแผน ออกแบบการวิจัย หลักการทางระบาดวิทยา

ในงานวิจัย ชีวสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้

ชีวสถิติในการวิจัย และการใช้โปรแกรมสถิติสาํเรจ็รูป  
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กภ ๕๐๒  แนวทางปฏิบติัอิงหลกัฐานเชิงประจักษ ์          ๓ (๑-๔-๔) 

PTX 502 Evidence-Based Practice  

การต้ังปัญหาทางคลินิก การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การกําหนดเกณฑ์      

การประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการประยุกต์ใช้แนวปฏบัิติองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

กภ ๕๐๓  เครือ่งมือการวิจยัดา้นสุขภาพ           ๓ (๑-๔-๔) 

PTX 503 Instruments for Health Research   

การศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย การใช้เคร่ืองมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพ การวิเคราะห์การเคล่ือนไหว เคร่ืองมือที่ใช้ตรวจสอบด้านคุณภาพ ประเภทแบบสํารวจ 

แบบสอบถาม  ข้ันตอนการเลือกเคร่ืองมือ การเตรียมเคร่ืองมือ การทดสอบความเที่ยงตรง ความแม่นยาํ

ของเคร่ืองมือการเกบ็ข้อมูล การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือวิจัย 

 

กภ ๕๐๔  วิธีวิจยัและชีวสถติิเพือ่การวิจยัดา้นสุขภาพ ๒       ๒ (๑-๒-๓) 

PTX 504 Research Methodology and Biostatistics for Health Research 2 

การสัมมนางานวิจัยด้านกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตร์สุขภาพ การอ่านเชิงวิเคราะห์       

การวิจารณ์เชิงวิชาการ การอธิบายหลักการและแนวทางของงานวิจัย วิเคราะห์ผลการวิจัย การตีความ

งานวิจัย การกาํหนดหัวข้อวิจัย วิธีการวิจัยในการทาํปริญญานิพนธ์ การสัมมนาทฤษฎีและแนวคิดที่ได้

จากการทบทวนงานวิจัย การเปรียบเทยีบงานวิจัย การออกแบบการวิจัยสาํหรับปริญญานิพนธ ์แนวทาง

ดาํเนินงานวิจัย แผนการดาํเนินงาน การจัดทาํและนาํเสนอโครงร่างงานวิจัยเพ่ือปริญญานิพนธ ์  

   

กภ ๕๐๕   ปฏิบติังานทางคลินกิ           ๓ (๐-๙-๐) 

PTX 505 Clinical Practice  

การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏบัิติทางคลินิก พัฒนาทักษะและประสบการณ์

ทางวิชาชีพเฉพาะด้าน พัฒนากระบวนการคิด การตรวจร่างกายที่ตรงกับปัญหาของผู้รับบริการทาง

กายภาพบําบัด พัฒนากระบวนการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา      

การส่งเสริม ป้องกนั และดูแลรักษาผู้รับบริการทางกายภาพบาํบัดด้วยเทคนิคทางวิชาชีพ การสงัเคราะห์

รายงานผู้ป่วย 

 

กภ ๖๐๑  สมัมนาการวิจยัทางกายภาพบาํบดั         ๑ (๐-๒-๑) 

PTX 601 Seminar in Physical Therapy Research 

การสัมมนาเทคนิคใหม่ ในการวิจัยทางกายภาพบําบัด เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล      

เทคนิคสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล เทคนิคการสงัเคราะห์ วิเคราะห์เทคนิคที่สนใจ 
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หมวดวิชาเลือก 

กภ ๕๑๑  ชีววิทยาโมเลกุลสําหรบักายภาพบาํบดั         ๓ (๒-๒-๕) 

PTX 511 Molecular Biology for Physical Therapy 

การศึกษาชีววิทยาของร่างกาย ต้ังแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ พันธุศาสตร์ การควบคุมการ

แสดงออกของยีนการควบคุมการทาํงาน การสื่อสารของเซลล์ การตอบสนองของเซลล์เม่ือเกิดพยาธิ

สภาพ กระบวนการซ่อมแซม ชีววิทยาของเซลล์ต้นกาํเนิด การพัฒนาเซลล์ต้นกาํเนิดไปเป็นเน้ือเย่ือ 

การประยุกต์ความรู้ในการรักษาทางกายภาพบาํบัด  

 

กภ ๕๑๒  กายภาพบาํบดัทางการกีฬา           ๓ (๑-๔-๔) 

PTX 512 Sport Physical Therapy  

การวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดที่ทันสมัย ประยุกต์ใช้เทคนิคกายภาพบําบัดในการดูแล

นักกีฬาเฉพาะราย ฝึกปฏิบัติการเป็นนักกายภาพบําบัดในขณะที่นักกีฬาเกบ็ตัวฝึกซ้อมหรือแข่งขัน 

สังเคราะห์รายงานความก้าวหน้าในการรักษานักกีฬา หลักการประเมินนักกีฬาเพ่ือกลับไปแข่งขัน 

ข้อกําหนดของวิชาชีพในการเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกายภาพบําบัดทางการกีฬา กฎระเบียบ     

ทางการกฬีาในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ 

 

กภ ๖๑๑  ชีวกลศาสตรค์ลินกิ            ๓ (๒-๒-๕) 

PTX 611 Clinical Biomechanics 

การศึกษาชีวกลศาสตร์ ข้ันสูงเกี่ ยวกับเน้ือเย่ือของกล้ามเน้ือ กระดูก กระดูกอ่อน 

เส้นประสาท และเน้ือเย่ือเกี่ยวพัน การทาํงานของระบบประสาทกล้ามเน้ือตามลักษณะการเคล่ือนไหว 

การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของผู้ที่มีภาวะการเคล่ือนไหวของร่างกายที่ผิดปกติ การวิเคราะห์

ความก้าวหน้าด้านชีวกลศาสตร์  

 

กภ ๖๑๒  กายภาพบาํบดัทางระบบประสาทขั้นสูง         ๓ (๑-๔-๔) 

PTX 612 Advanced Neurological Physical Therapy 

การศึกษาการพัฒนาและปรับเปล่ียนของระบบประสาทจากพยาธิสภาพ การเรียนรู้           

ความเสื่อมสภาพตามวัย พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา ต้ังเป้าหมายการรักษา บูรณาการและ

พัฒนาทักษะทางกายภาพบาํบัดสาํหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทข้ันสูง รวมถึงวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย        

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

PTX 613 Advanced Cardiovascular and Respiratory Physical Therapy 

การศึกษาความก้าวหน้าของงานวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการตรวจประเมิน การรักษา 

การฟ้ืนฟู การป้องกนัการเกดิซํา้ในผู้ป่วยทางระบบหัวใจ 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 หลักการออกกําลังกาย 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    

 

กภ ๖๑๗  หวัขอ้คดัสรรเพือ่การวิจยั                                        ๑(๐-๒-๑) 

PTX 617 Selected Topics For Research   

การปฏบัิติทกัษะการจัดการเรียนรู้ คัดสรร จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ

และผู้รู้ภมิูปัญญาท้องถิ่น การจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเตรียมดาํเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๑๗ 



กภ ๖๑๘  การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห ์          ๒ (๑-๒-๓) 

PTX 618 Systematic Review and Meta Analysis   

การศึกษาอย่างลึกซ้ึงในประเด็นการออกแบบการวิจัย สถิติ การประเมิน การวัดทาง

กายภาพบําบัด ความก้าวหน้าของวิธีวิจัย ภายใต้การควบคุมของผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความสามารถ        

ตรงตามหัวข้อ 
 

ปริญญานิพนธ ์  

ปพท ๖๙๑ ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาโท         ๑๒ หน่วยกิต 

GRT 691  Thesis 

 

 

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

๓.๒.๑ อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ลําดบั

ที ่

รายชื่อ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี – โท – เอก (สาขาวิชา)  

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

เลข

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. (วิทยาศาสตร์

การแพทย์), ๒๕๕๒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

x-xxxx-

xxxxx-xx-

x 
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๓.๒.๒ อาจารยป์ระจําหลกัสูตร (รายละเอยีดผลงานทางวิชาการในภาคผนวก ช)  

ลําดบั

ที ่

รายชื่อ

คณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี – โท – เอก (สาขาวิชา)  

ปีทีจ่บ 

สถาบนัทีสํ่าเร็จ

การศึกษา 

เลข

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 

มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์ 

x-xxxx-

xxxxx-

xx-x 

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 
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๔. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

หลักสูตรได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกภาคสนาม ในรายวิชา กภ ๕๐๕ ปฏิบัติงานทางคลินิก               

(PTX 505 Clinical Practice) สาํหรับนิสติที่เข้าศึกษาในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณฝึ์กปฏบัิติงาน/ฝึกภาคสนามของนิสติ มีดังน้ี 

๑. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย 

วางแผนและให้การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนาํและดูแลผู้ป่วย

ได้ตรงกบัปัญหาทางกายภาพบาํบัด 

๒. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์

และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดเฉพาะด้านได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

๓. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่เข้ามารับคาํปรึกษาด้วยความเอื้ ออาทร ไม่มีการ

แบ่งแยก ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบัดและให้ความสาํคัญต่อสิทธิ

ผู้ป่วย 

๔. สามารถปฏบัิติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้อย่างเป็นทมีและมีความเป็นผู้นาํและผู้ตาม

ในทมีปฏบัิติงานอย่างเหมาะสม 

 

๔.๒. ช่วงเวลา 

รายวิชา กภ ๕๐๕ ปฏบัิติงานทางคลินิก ใช้เวลาฝึกงานอย่างน้อย  ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 

๔.๓ การจดัเวลาและตารางสอน 

     ๒ วันคร่ึงต่อสปัดาห์ เป็นเวลา ๒ เดือน 

 

๕. ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั 

กาํหนดให้นิสิตทาํปริญญานิพนธ์ โดยมีขอบเขตของปริญญานิพนธ์ที่สามารถทาํเสรจ็ได้ภายใน

เวลาที่กาํหนด ตลอดจนสามารถสอบผ่านการป้องกันปริญญานิพนธ์ได้และผลงานวิจัยต้องได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(Proceeding) ที่เป็นเร่ืองเต็ม (Full paper) ระยะเวลาการดําเนินการทาํปริญญานิพนธ์เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙        

(ภาคผนวก ก)  

 

ชั้นปี/ภาคการศึกษา ฝึกประสบการณใ์นสถานการณจ์ริง ช่วงเวลา/จํานวนชัว่โมงและเวลาเรียน 

๑ / ๒ ปฏบัิติการทางคลินิก ๓ หน่วยกติ  ๑๓๕ ช่ัวโมง 

วันจันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ 
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๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ 

ปริญญานิพนธ์เป็นการศึกษาค้นคว้า ดําเนินการวิจัยทางด้านกายภาพบําบัดหรือ

วิทยาศาสตร์สขุภาพ โดยมีรูปแบบและวิธีวิจัยที่ถูกต้องและเป็นระบบ เรียนรู้การแก้ปัญหาหรืออุปสรรค

ที่เกดิข้ึนระหว่างกระบวนการวิจัย รวมถึงมีการนาํเสนอโครงร่างการวิจัยและความก้าวหน้าของงานวิจัย 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู ้

นิสิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานหลักสูตรในหมวด ๔ มีความรู้      

ความเข้าใจกระบวนการวิจัย สามารถนาํผลการวิจัยมาพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

๕.๓ ช่วงเวลา 

เม่ือนิสติได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 

๕.๔ จํานวนหน่วยกิต 

จาํนวน ๑๒ หน่วยกติ 

          ๕.๕ การเตรียมการ 

มีการกําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษาและจัดทําแผนการดําเนินงาน จัดทําบันทึก           

การให้คาํปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร วิชาการ การวิจัย แหล่งทุนผ่านทางเวบ็ไซต์และปรับปรุงให้มีความ

ทันสมัยเสมอ รวมถึงกฎระเบียบและข้ันตอนการทําปริญญานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย            

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดรายวิชาสัมมนาเพ่ือเอื้ อต่อการเสนอ

โครงร่างปริญญานิพนธ ์ได้ตามกาํหนดเวลา 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ (ภาคผนวก ก) 

 

หมวดที ่๔. ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

๑. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต  

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรม 

๑. สามารถทาํวิจัยด้านกายภาพบาํบัด จัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ร่วมกับการสัมมนาและลงมือทาํ

จริง โดยให้นิสิตนําความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความ

เช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นงานวิจัยทางกายภาพบาํบัด 

๒. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน

การพัฒนางาน 

มอบหมายให้ค้นคว้าหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการที่ เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาทางคลินิก

เกี่ยวกับผู้ป่วย หรืองานวิจัยต่างๆ โดยบูรณาการความรู้ในสาขา

กายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ปฏบัิติงานด้านกายภาพบาํบัด 

๓. วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ทาง

คลินิกในการดูแลสุขภาพประชาชน

พัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพและความรู้ด้านผู้สูงอายุ เพ่ือให้

แสดงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพกายภาพบาํบัด
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คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรม 

เพ่ือรองรับสงัคมสูงอายุได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

และหลักฐานเชิงประจักษ์  (evidence-based) ในการปฏิบัติทาง

วิชาชีพอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

๔. แสดงออกถึงพฤติกรรมทางคุณธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการสอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ในทุก

รายวิชาของหลักสตูร ตลอดจนการทาํวิทยานิพนธ์ มีการจัดกจิกรรมให้

มีการพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๕. สามารถนาํเสนอและแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ทางวิชาการได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติและสัมมนาที่ ส่งเสริมให้

ทาํงานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นาํและผู้ตามทางวิชาการ

และวิชาชีพในหลากหลายสถานการณ์  

 

๒. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม 

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. ตระหนักรู้ จริยธรรมวิชาชีพและ

จริยธรรมการวิจัย 

๒. สามารถประมวลปัญหา และ

จัดการ ปัญหาทาง คุณธรรม 

จ ริ ยธร รมที่ ซั บ ซ้อน รวมทั้ ง

ปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ

โดยคาํนึงถึงผู้อื่น 

๓. แสดงออกภาวะ ผู้นําในการ

ส่งเสริมการประพฤติปฏบัิติตาม

หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

๑. มีการสอดแทรกเน้ือหาทางด้าน

คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

จริยธรรมการวิจัยในทุกรายวิชาของ

หลักสูตร ทั้งในรายวิชาทางทฤษฎี 

ปฏิบัติการทางคลินิกตลอดจนการ

ทาํวิทยานิพนธ ์

๒. มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มี

การพัฒนาด้านจิตสาํนึกสาธารณะ 

โดยตร ะห นั กถึ งห น้ าที่  ค ว าม

รับ ผิดชอบของตนเอง  ที่ มี ต่ อ

วิชาชีพ ต่อองค์กร ชุมชนและสังคม

โดยรวม และสามารถจัดการกับ

ปัญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ 

และก ารปฏิ บั ติ ง าน ใน วิ ช า ชีพ 

ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น

ทั้ ง ใ น ก า ร ดํ า ร ง ต น แ ล ะ ก า ร

ปฏบัิติงาน 

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 และกิจกรรม 

ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ประเมินจากการมีส่วนร่วม

และการแสดงออกในช้ัน

เรียน และกจิกรรมต่าง ๆ 

๓. ประเมินจากกระบวนการ

ในการทาํปริญญานิพนธ์  

โดยคาํนึงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมในการวิจัย 
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๒. ความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี

และ/ห รือทักษะทาง วิชา ชีพ

กายภาพบําบัดอย่างลึกซ้ึง โดย

สามารถค้นคว้าและอิงข้อมูล

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย 

และเป็นระบบ 

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

กระบวนการวิจัย การออกแบบ

การวิจัย และการบริหารจัดการ

ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

ผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีต่อ

องค์ความรู้ในสาขาวิชา 

๓. มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าใจการ

พัฒนาความรู้ใหม่ เพ่ือใช้ปฏิบัติ

ในวิชาชีพและการวิจัย 

๑.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย 

ตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม โดยการใ ช้ หัว ข้อ ปัญหา 

กรณีศึกษา การสัมมนา หรือการ

วิ จั ย  ร ว ม ทั้ ง เ รี ย น รู้ จ า ก

สถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ใน

ช้ัน เ รียน แหล่ง ฝึกและ/หรือ

ชุมชน  

๒. ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลายทั้งการบรรยาย การ

เรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

การฝึกปฏิบัติร่วมกับการสัมมนา 

การอภิปราย การค้นคว้า การ

วิเคราะห์ ตลอดจนการนําเสนอ

ประเด็นที่ ผู้เรียนสนใจเพ่ือการ

เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม ทั้งน้ีให้

จัดรูปแบบการการเรียนรู้ตาม

ลักษณะธรรมชาติรายวิชาหรือ

ตาม เ น้ื อห าส า ร ะสํา คัญขอ ง

รายวิชาน้ัน ๆ 

๑. สอบภาคทฤษฎีและ/

หรือภาคปฏิบัติของแต่

ละรายวิชา 

๒. ปร ะ เ มิ นผ ลจ าก ก า ร

แสดงความรู้ความเข้าใจ 

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์  การประยุกต์

และพัฒนาความรู้ เชิง

ประจักษ์ในกิจกรรมใน

ช้ั น เ รี ย น  เ ช่ น  ก า ร

สัมมนา การอภิปราย 

หรือ การฝึกปฏบัิติ 

๓. ประเมินจากแผนหรือ

โครงการที่นาํเสนอ 

 

 

 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. สามารถ วิ เครา ะ ห์ประ เด็น 

ปัญหาสาํคัญ โดยใช้ความเข้าใจ

อันถ่องแท้ พัฒนาแนวคิดริเร่ิม

สร้ างสรร ค์  เ พ่ือตอบสนอง

ประเด็นปัญหาด้วยดุลยพินิจ

อย่างเหมาะสม  

๒. ส า ม า ร ถ ค้ น ค ว้ า  วิ พ า ก ษ์  

สังเคราะห์ และประเมินผลงาน

๑. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย

เป็นฐาน ร่วมกับการสัมมนา โดย

ให้นิสิตนาํเสนอความรู้ทางวิชาการ

ที่ เ กี่ ย ว กับส าข า วิ ช าที่ มี ค ว าม

เช่ียวชาญหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและ

มีก า รแลก เป ล่ี ยนคว าม รู้ เ ชิ ง

วิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

๑. การสอบวัดความสามารถ

ในการคิด วิเคราะห์และ

แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า โ ด ย ก า ร

นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น ท า ง

วิชาการ โครงร่างงานวิจัย

และการสอบป ริญญา

นิพนธ ์

๒. การประเมินจากผลงานที่

เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช้
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

ทางวิชาการ รวมถึงสร้างสรรค์

ผลงานใหม่ 

๓. สามารถวางแผนและดาํเนินการ

โครงการวิ จัยที่ เกี่ ยวกับการ

พัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

๔. สามารถบูรณาการงานวิจัย องค์

ค ว า ม รู้ ใ น ศ า ส ต ร์ ท า ง

กายภาพบําบัดและศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือนําไปสู่สุขภาพที่

ดีของประชาชน 

๒. การสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกับผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาการ

ต่างๆ 

๓. การทาํงานที่ได้รับมอบหมายโดย

การค้นคว้าหรือนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มี

ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ห รื อ ส า ข า ที่

เกี่ยวข้อง 

๔. กรณี ศึกษาทางคลิ นิก เกี่ ยวกับ

ผู้ป่วย หรืองานวิจัยต่างๆในสาขา

กายภาพบําบัดและสาขาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

๕. กาํหนดให้ทุกรายวิชามุ่งเน้นการใช้

ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

อย่างเป็นระบบและมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ โดยบูรณาการความรู้ใน

สาขากายภาพบาํบัดและสาขาอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน

ทางวิชาการ 

กระบวนการแก้ไขปัญหา 

การศึกษาค้นคว้าอย่าง

เป็นระบบ การวิเคราะห์

วิจารณ์ เช่น รายงานการ

วิ เ ค ร า ะ ห์ วิ จ า ร ณ์

กรณี ศึกษา  การ ศึกษา

อสิระ  

๓. การประเมินตามสภาพ

จ ริ ง จ าก ก า ร  สั มมน า 

ผลงานและการปฏิบั ติ

ของนิสิต เช่น ประเมิน

จากการนําเสนอผลงาน

และการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน การทดสอบโดยใช้

แ บ บ ท ด ส อ บ ห รื อ

สมัภาษณ ์เป็นต้น 

 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร

ดาํเนินงาน การบริหารจัดการ

เวลาสําหรับการ เ รียน รู้ของ

ตนเอง และร่วมมือกับ ผู้อื่ น

อย่างเต็มที่ ในการจัดการข้อ

โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

 

๑. จัดประสบการณ์การ เ รี ยน รู้ ใน

ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ทาํงานเป็น

ทมีและการแสดงออกของภาวะผู้นาํ

และผู้ตามทางวิชาการและวิชาชีพ

ใ น ห ล า ก ห ล า ย ส ถ า น ก า ร ณ์  

ตลอดจนกล้าแสดงความคิดเห็น

ของตนและพร้อมที่จะยอมรับฟัง

ความคิดเหน็ของบุคคลอื่น 

๑. ประเมินจากพฤติกรรม

และการแสดงออกของ

นิสติในขณะร่วม

กจิกรรมภาคปฏบัิติ 

๒. ประเมินจากรายงานราย

กลุ่มของงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๒. แสดงบทบาทการเป็นผู้นํา ผู้

ต า ม  ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น อ ย่ า ง

เหม า ะ สมต า ม โอ ก าสแ ล ะ

ส ถ า น ก า ร ณ์ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น

ประสิทธิภาพในการทาํงานของ

กลุ่ม  

๓. สามารถปรับตัวต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์

อย่างสร้างสรรค์กบัผู้อื่น 

๔. มีความสามารถในการแสดง

ความเห็นทาง วิชาการห รือ

วิชาชีพอย่างเหมาะสม 

๒. จัดประสบการณ์ เ รียน รู้ที่ มีการ

มอบหมายงานรายกลุ่มเพ่ือให้เสนอ

แนวทาง การวางแผน วิเคราะห์และ

แก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่

มีความซับซ้อนสงู 

๓. จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นการมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ รับบริการ  

ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา โดยใช้

รูปแบบของกิจกรรมก ลุ่ม เ พ่ื อ

ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร อ ภิ ป ร า ย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน

และผู้สอนอันจะไปสู่การฝึกที่จะ

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

 

๕. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. มีทักษะทางคณิตศาสตร์และ

สถิติเพ่ือการศึกษาวิจัยและ

ประกอบวิชาชีพ  

๒. สามารถสื่ อ ส า ร ไ ด้อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ และสามารถ

ประเมินความสําเร็จของการ

สื่อสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๓. สามารถใช้เทคโนโลยีในการ

สืบ ค้น  วิ เครา ะ ห์  ติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ตลอดจนสามารถจัดการข้อมูล

โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือนาํเสนอ

ผ่านสื่อที่เหมาะสม 

๑. จัดประสบการณ์การเ รียนรู้ใน

หลักสูตร ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ คัด

กรอง วิพากษ์ สรุปและนําข้อมูล

ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส ถิ ติ ที่

เกี่ยวข้องกบังานวิชาชีพมาใช้  

๒. ม อ บ ห ม า ย ง า น  ร า ย ง า น 

กรณีศึกษา รวมถึงการนําเสนอ

ผลงาน ในรายวิชา โดยให้นิสิตได้

ใช้ทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ วิ จั ย ที่

เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ  

 

๑. ประเมินจากความสามารถ

ในการนาํเสนอ การอภิปราย 

รายงาน กรณี ศึกษา  ใน

รายวิชา โดยให้นิสิตได้ใช้

ทั ก ษ ะ ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

ส า ร สน เ ทศ แ ล ะ ก า ร ใ ช้

เคร่ืองมือวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง

อย่างมีประสทิธภิาพ  

๒. ประเมินจากความสามารถ

ในการศึกษา ทาํความเข้าใจ

ใ น ป ร ะ เ ด็น ปั ญ ห า แ ล ะ

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๔. มีทักษะ และความสามารถใน

ก า ร ใ ช้  แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

เ ค ร่ื อ ง มื อ ท า ง ง า น วิ จั ย ที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม

สอดคล้องกบัปัญหาได้ 

 

 

๖. ทกัษะการปฏิบติัทางวิชาชีพ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการปฏิบติั

ทางวิชาชีพ 

 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๑. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิง

ประจักษ์ในการตรวจร่างกาย 

วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผน

และให้การรักษา การป้องกนั การ

ส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนาํและ

ดูแลผู้ป่วยได้ตรงกับปัญหาทาง

กายภาพบาํบัด 

๒. สามารถพัฒนากระบวนการคิด

รวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก 

ทักษะ ประสบการณ์และความ

เ ช่ี ย ว ช า ญ ท า ง วิ ช า ชี พ

กายภาพบํา บัดเฉพาะด้านได้

อย่างมีประสทิธภิาพ  

๓. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้

ที่เข้ามารับคําปรึกษาด้วยความ

เอื้ออาทร ไม่มีการแบ่งแยก ตาม

กรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพ

ก า ย ภ า พ บํ า บั ด แ ล ะ ใ ห้

ความสาํคัญต่อสทิธผู้ิป่วย 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

เพ่ือให้แสดงความสามารถใน

การประยุกต์ใช้ความรู้ความ

เข้าใจในวิชาชีพกายภาพบาํบัด

หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ก า ร ใ ช้ เ ห ตุ ผ ล ท า ง ค ลิ นิ ก 

(clinical reasoning) แ ล ะ

ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์   

(evidence-based) ใ น ก า ร

ป ฏิ บั ติ ท า ง วิ ช า ชี พ อ ย่ า ง มี

ประสทิธภิาพ 

๒. ฝึกปฏิบัติทางคลินิกเฉพาะด้าน 

โดยมีการเขียนรายงานและการ

นาํเสนอที่แสดงถึงการวิเคราะห์

ปัญหา และวางแผนการแก้ไข

ปัญหาอย่างบูรณาการ ร่วมกับ

การใช้เหตุผลทางคลินิก ที่มีการ

ค้นคว้าหลักฐานเชิงประจักษ์

และแสดงความเช่ือมโยงกับ

๑. ประเมินจากการสังเกต

ทักษะและพฤติกรรม

ในขณะปฎิบัติทางคลินิก

และการ มี ส่วน ร่วมใน

กิ จกรรม ส่ ง เส ริมการ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพในชุมชน 

๒. ประเมินทักษะการ ฝึก

ปฏิบั ติทางคลินิก การ

วิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแ ก้ ไข ปัญหา

อย่างบูรณาการ ร่วมกับ

การใช้เหตุผลทางคลินิก

และการค้นคว้าหลักฐาน

เชิงประจักษ์  

๓. ประเมินจากรายงานและ

กา รนํ า เ สนอร า ย ง าน

ผู้ ป่ ว ยที่ แ สด งถึ ง ก า ร

วิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแ ก้ ไข ปัญหา
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการปฏิบติั

ทางวิชาชีพ 

 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

๔. สามารถปฏบัิติงานร่วมกบัวิชาชีพ

ต่างๆได้อย่างเป็นทมีและมีความ

เ ป็ น ผู้ นํ า แ ล ะ ผู้ ต า ม ใ น ที ม

ปฏบัิติงานอย่างเหมาะสม 

 

บุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

๓. ม อ บ ห ม า ย โ จ ท ย์ ปั ญ ห า

กรณีศึกษาเพ่ือให้สามารถแสดง

การวิเคราะห์ปัญหาและวาง

แผนการแ ก้ ไข ปัญหาอ ย่ า ง

บูรณาการ ร่วมกบัการใช้เหตุผล

ทา งค ลิ นิ กและกา ร ค้นค ว้ า

หลักฐานเชิงประจักษ์  

๔. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมสิทธิผู้ป่วย จิตอาสา

และเคารพในศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด  ในช่วงการเรียน 

กา ร ฝึกปฏิ บั ติ ง านและการ

ทาํงานวิจัยทางคลินิก 

อย่างบูรณาการ ร่วมกับ

การใช้เหตุผลทางคลินิก 

ที่มีการค้นคว้าหลักฐาน

เชิงประจักษ์และแสดง

ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ

บุคลากรด้านสุขภาพอื่น 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ประ เ มินจ ากนํา เสนอ

กรณีศึกษา 

 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ๑.๑ ตระหนักรู้ จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการวิจัย 

๑.๒ สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม

ที่ซับซ้อนรวมทั้งปัญหาเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคาํนึงถึงผู้อื่น 

๑.๓ แสดงออกภาวะผู้นาํในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม 

๒. ด้านความรู้ ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะทางวิชาชีพ

กายภาพบาํบัดอย่างลึกซ้ึง โดยสามารถค้นคว้าและอิงข้อมูลหลักฐาน

เชิงประจักษ์ที่ทนัสมัย และเป็นระบบ 

๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

และการบริหารจัดการการวิจัย และตระหนักถึงผลกระทบของ

ผลงานวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

๒.๓ มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าใจการ

พัฒนาความรู้ใหม่ เพ่ือใช้ปฏบัิติในวิชาชีพและการวิจัย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา  ๓.๑ สามารถวิเคราะห์ประเดน็ ปัญหาสาํคัญ โดยใช้ความเข้าใจอันถ่อง

แท้ พัฒนาแนวคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเดน็ปัญหาด้วย

ดุลยพินิจอย่างเหมาะสม  

๓. ๒ สามารถค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ และประเมินผลงานทาง

วิชาการ รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานใหม่ 

๓.๓ สามารถวางแผนและดาํเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวกบัการพัฒนา

องค์ความรู้ด้วยตนเอง  

๓.๔  สามารถ บูรณาการงาน วิ จัย  องค์ความ รู้ ในศาสต ร์ทาง

กายภาพบําบัดและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือนําไปสู่สุขภาพที่ ดีของ

ประชาชน 

 

๔ .  ด้ า นทักษะความสัม พันธ์

ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบ 

๔.๑ มีความรับผิดชอบการดาํเนินงาน การบริหารจัดการเวลาสาํหรับ

การเรียนรู้ของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเตม็ที่ในการจัดการข้อ

โต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

๔.๒ แสดงบทบาทการเป็นผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงานอย่างเหมาะสม

ตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธภิาพในการทาํงานของ

กลุ่ม  

๔.๓ สามารถปรับตัวต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์อย่าง

สร้างสรรค์กบัผู้อื่น 

๔.๔ มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพ

อย่างเหมาะสม 

 

๕. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕.๑ มีทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการศึกษาวิจัยและประกอบ

วิชาชีพ  

๕.๒ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ และสามารถประเมิน

ความสาํเรจ็ของการสื่อสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๕.๓ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น วิเคราะห์ ติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนสามารถจัดการข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีเพ่ือนาํเสนอผ่านสื่อที่เหมาะสม 

๕.๔ มีทกัษะ และความสามารถในการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสม

สอดคล้องกบัปัญหาได้ 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ มคอ. ๒   ๒๘ 



มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

๖. ด้ านทักษะการปฏิ บั ติทา ง

วิชาชีพ 

 

๖.๑ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย 

วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผนและให้การรักษา การป้องกัน การ

ส่งเสริม รวมถึงให้คําแนะนําและดูแลผู้ป่วยได้ตรงกับปัญหาทาง

กายภาพบาํบัด 

๖.๒ สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้เหตุผลทางคลินิก 

ทักษะ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบําบัด

เฉพาะด้านได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

๖.๓ สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่เข้ามารับคาํปรึกษาด้วยความ

เอื้ ออาทร ไม่มีการแบ่งแยก ตามกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพ

กายภาพบาํบัดและให้ความสาํคัญต่อสทิธผู้ิป่วย 

๖.๔ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้อย่างเป็นทีมและมี

ความเป็นผู้นาํและผู้ตามในทมีปฏบัิติงานอย่างเหมาะสม 
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๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)  

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผดิชอบรอง 

  

รายวิชา 

ดา้นที ่๑ คุณธรรม 

จริยธรรม 
ดา้นที ่๒ ความรู ้

ดา้นที ่๓ ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที ่๔ ทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล 

ดา้นที ่๕ ทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการ

สือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นที ่๖ ทกัษะการปฏิบติั

ทางวิชาชีพ 

และความรบัผิดชอบ 

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

หมวดวิชาบงัคบั 

กภ ๕๐๑ วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ ๑                       

กภ ๕๐๒ แนวทางปฏบัิติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์                       

กภ ๕๐๓ เคร่ืองมือการวิจัยด้านสขุภาพ                       

กภ ๕๐๔ วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ ๒                       

กภ ๕๐๕ ปฏบัิติงานทางคลินิก                       

กภ ๖๐๑ สมัมนาการวิจัยทางกายภาพบาํบัด                       

หมวดวิชาเลือก  

กภ ๕๑๑ ชีววิทยาโมเลกุลสาํหรับกายภาพบาํบัด                       

กภ ๕๑๒ กายภาพบาํบัดทางการกีฬา                       

กภ ๖๑๒ กายภาพบาํบัดทางระบบประสาทขั้นสงู                       

กภ ๖๑๓ กายภาพบาํบัดขั้นสงูทางระบบหัวใจหลอดเลือดและการหายใจ                       

ปริญญานพินธ ์

ปพท ๖๙๑ ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท                       
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*รายวชิาของหลกัสตูรระดับปริญญาเอกทีนิ่สติระดับปริญญาโทสามารถลงทะเบียนเรียนได ้ โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานการเรียนรูใ้นระดับคุณวฒุปิริญญาเอก สาขากายภาพบาํบัด 

 

 

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 

หมวดวิชาเลือก 

กภ ๖๑๑* ชีวกลศาสตร์คลินิก                       

กภ ๖๑๔* การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว                       

กภ ๖๑๕* สรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก                       

กภ ๖๑๖* การรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหว                       

กภ ๖๑๗* หัวข้อคัดสรรเพ่ือการวิจัย                       

กภ ๖๑๘* การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์                       

* รายวิชาในหมวดวชิาเอกของหลักสตูรระดับปริญญาเอกที่นิสติระดับปริญญาโทสามารถลงทะเบียนเรียนเป็นวชิาเอกหรือวิชาเลือกได้โดยใช้เกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ในระดับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขากายภาพบาํบัด 
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หมวดที ่๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

๑. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ ์ในการใหร้ะดบัคะแนน  

การวัดผลและการสาํเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ (ภาคผนวก ก) 

 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

๒.๑ มีแผนในการติดตามและมีระบบประเมินการดาํเนินงานวิจัย อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมาตรฐาน

ของปริญญานิพนธข์องนิสติ ด้วยคณะกรรมการหรืออาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ ์

๒.๒ มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนน ข้อสอบ รายงาน โครงงาน/วิจัย ที่ ผู้เรียนได้รับ

มอบหมาย 

๒.๓ มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานอาจารย์พิเศษทางคลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภา

กายภาพบาํบัด ผลการให้คะแนนกบัข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 

 

๓. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาํหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 

จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย

โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ังและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 

ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาํเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย

บทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา 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 จัดโครงการอบรมเชิงปฏบัิติการการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  

การวัดและการประเมินผลทุกปีการศึกษา 

๒.๑.๒ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

๒.๒ การพฒันาวิชาการและวิชาชีพ 

๒.๒.๑ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ อบรมเชิงปฏบัิติการ ดูงานทาง 

วิชาการและวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในและ/หรือต่างประเทศ 

๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการเพ่ือนาํไปสู่ความก้าวหน้า 

ทางวิชาการในระดับที่สงูข้ึน 

๒.๓ การพฒันาดา้นการวิจัย 

๒.๓.๑ กาํหนดให้อาจารย์จัดทาํแผนการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย 

๒.๓.๒ ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการวิจัยร่วมกบัสถาบันอื่นทั้งใน 

และนอกประเทศ 

๒.๓.๓ จัดสรร/จัดหา งบประมาณสาํหรับการทาํวิจัย สาํหรับคณาจารย์บัณฑติศึกษา 

๒.๓.๔ จัดกจิกรรมส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 

 

หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

๑. การกํากบัมาตรฐาน 

 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขากายภาพบาํบดั บริหารหลกัสูตรผา่นคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ ประธาน

หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กาํกับดูแลและเป็นที่ปรึกษา ตลอดจน

กาํหนดนโยบายปฏบัิติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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๒. บณัฑิต 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ

ประกอบอาชีพนักกายภาพบําบัดผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัยใน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาและการทาํปริญญานิพนธ์ ภายใต้การควบคุมดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก    ที่ได้กาํหนดภาระงานในการดูแลนักศึกษาตามเกณฑท์ี่กาํหนดโดย

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เกิน ๑ ต่อ ๕ คน และมีการกาํหนด

เกณฑ์การจบการศึกษาของบัณฑิตที่แสดงถึงการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์ของสกอ       

ที่กาํหนดให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีการ

สาํรวจอัตราการได้งาน ประเภทของงาน และคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา โดยพิจารณาสมรรถนะ

ของบัณฑิตที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทั้ง ๖ ด้านคือ (๑) ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม (๒) ด้านความรู้ (๓) ด้านทักษะทางปัญญา (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและ (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๖) 

ด้านทกัษะความสามารถทางวิชาชีพ  

 

๓. นสิิต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาํหนดแผนการรับนิสิต จํานวนรับและคุณสมบัติของนิสิตไว้ใน 

มคอ. ๒ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือยืนยันจาํนวนนิสิตที่จะรับตามที่กาํหนดไว้ใน 

มคอ. ๒ ก่อนการรับนิสิตทุกปีและกาํหนดเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบและ

กรรมการสัมภาษณ์นอกจากน้ี ทางหลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษาในด้านระบบ

การศึกษาทั่วไป ผ่านการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยและคณะ และด้านภาษาอังกฤษ ผ่านโครงการที่จัดข้ึน

โดยหลักสูตร โดยมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อโครงการเตรียมความพร้อมที่หลักสตูรจัดข้ึนทุก

ปี เพ่ือนาํมาปรับปรุงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสติในปีต่อไป  

 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด มีการควบคุมดูแลการให้คาํปรึกษา

วิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษาโดยกาํหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมดูแลการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่

เหมาะสม ได้แก่ การพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์การกาํหนดอตัราส่วนอาจารย์ 

: นิสิต แนวทางการให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการทาํวิทยานิพนธ์ มีกระบวนการตรวจสอบและ

ปรับปรุงแก้ไขและมีผลการประเมิน โดยได้สรุปข้อมูลปัญหานิสิตในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงแก้ไขระบบและให้คาํปรึกษา/ดูแลที่เหมาะสมมากข้ึนในปีการศึกษาถัดไป นอกจากน้ีเม่ือ

สิ้ นสุดแต่ละภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาํหนดให้นิสิตที่ได้ทาํวิทยานิพนธ์แล้วต้อง

นําเสนอความก้าวหน้าเพ่ือรายงานความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหว่างการทาํ

วิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นอีกช่องทางที่จะให้นิสิตขอคาํปรึกษาและรับข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ทา่นอื่น ๆ ร่วม

ด้วย โดยคณาจารย์ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้นิสิตสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่าง

เหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกาํหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ต้องการ

พัฒนาในหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย มีภาวะผู้นาํ มีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการพิจารณาวางแผนการจัดการ

เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาทกัษะศักยภาพของ

นิสิตดังกล่าว มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่ได้ดาํเนินการ 

และนาํผลจากการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสาํหรับปีการศึกษาถัดไป 

อีกทั้งหลักสูตรมีการจัดระบบการรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของนิสิตทุกภาคการศึกษา

ผ่านแบบประเมินการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และ 

ภาคปฏิบัติ และแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาโดยนิสิตสามารถ

นาํเสนอข้อร้องเรียนผ่านทางกล่องรับข้อร้องเรียน ที่หลักสตูรได้ประชาสมัพันธ์ให้กับนิสติทราบไว้เบ้ืองต้น

แล้ว โดยนาํข้อร้องเรียนเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดาํเนินการจัดการต่อข้อ

ร้องเรียน และมีระบบการประเมินความพึงพอใจต่อช่องทางการร้องเรียน และต่อการจัดการข้อร้องเรียน 

และการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การ

จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการเรียนรู้ตลอดหลักสตูร 

 

๔. อาจารย ์

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมในการดาํเนินการรับอาจารย์โดยร่วมกาํหนดคุณสมบัติ

อาจารย์ให้สอดคล้องกับความเช่ียวชาญตามมาตรฐานของหลักสูตรวิชาชีพกายภาพบาํบัดและหลักเกณฑ์

คุณสมบัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดระบบอาจารย์พ่ีเล้ียงแนะนาํบทบาทหน้าที่แก่

อาจารย์ใหม่ และพิจารณาอาจารย์ประจาํหลักสูตร นอกจากน้ี ทางคณะมีแนวทางรองรับเพ่ือทดแทนหาก

เกิดปัญหาอาจารย์ประจาํหลักสตูรลาออก /เกษียณ/มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

โดยอาจารย์ทุกคนได้รับการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมตามคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

ได้แก่ การดาํเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและตาํแหน่งทาง

วิชาการ การส่งเสริมประสบการณ์การวิจัยและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์  เช่น แผน/โครงการ

เพ่ือส่งเสริมการวิจัยในแผนปฏบัิติการประจาํปีของคณะกรรมการวิจัยฯของคณะ การจัดสรรทุนสนับสนุน

การวิจัยประเภทต่างๆที่หลากหลาย การจัดสรรทุนรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ตลอดจนส่งเสริมการ

เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารให้กับอาจารย์โดยมอบหมายให้เป็นกรรมการในทีมคณะกรรมการ

ดาํเนินงานฝ่ายต่างๆภายในของคณะฯ 

 การบริหารอาจารย์ประจาํหลักสูตรบัณฑิตศึกษาใช้ระบบร่วมกันกับการบริหารอาจารย์ของสาขา

กายภาพบําบัดในด้านการแบ่งสัดส่วนภาระงานสอน ภาระงานบริการวิชาการ(คลินิกกายภาพบําบัด) 

เน่ืองจากมีการใช้ทรัพยากรอาจารย์ร่วมกันของทุกหลักสูตรในสาขากายภาพบาํบัด และรับการประเมินผล

การปฏบัิติงานด้วยระบบกลางของคณะ ซ่ึงมีเกณฑ์การประเมินที่มีสดัส่วนการประเมินในพันธกจิด้านต่างๆ

แตกต่างกันระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยผู้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีสัดส่วนการบริหารงานหลักสูตรมากกว่าและปรับลดสัดส่วนภาระงานในพันธกิจ

ด้านการสอนและพัฒนานิสิต การบริการวิชาการ และการวิจัยเพ่ือให้สามารถดําเนินงานด้านบริหาร

หลักสตูรได้อย่างมีประสทิธภิาพ  
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๕. หลกัสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

 หลักสตูรมีการออกแบบและกาํหนดสาระวิชาในหลักสตูรให้สอดคล้องกบัปรัชญาของหลักสตูรและ

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของวิชาชีพกายภาพบาํบัด ซ่ึงประกอบไปด้วยมาตรฐานการเรียนรู้

ครบทั้ง ๖ ด้านตามที่สภาวิชาชีพกาํหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของ

แต่ละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกข้อที่หลักสูตรกาํหนด และ

กาํกับให้รายวิชาที่เปิดสอนทาํการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความรับผิดชอบหลัก-รองต่อมาตรฐาน

การเรียนรู้ในแต่ละด้านให้ครบทุกข้อ รวมทั้งกาํกบัปริญญานิพนธใ์นระดับมหาบณัฑิต ให้มีความเหมาะสม

แก่มาตรฐานคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและสร้างคุณค่าทางวิชาการให้แก่วิชาชีพกายภาพบาํบัด ส่งเสริมให้

นิสติมีความรู้ที่เท่าทนัวิทยาการความก้าวหน้าและเป็นการนาํองค์ความรู้จากสหสาขาวิชามาพัฒนาความรู้

ความสามารถของนิสติ เพ่ือนาํไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กบัการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาํนึก

สงูต่อสงัคม มีคุณภาพ สร้างความเข้มแขง็ให้กบัชุมชน และตอบสนองความต้องการของประเทศ  

 หลักสูตรมีการกาํหนดผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเน้ือหาสาระของรายวิชาที่เปิดสอน โดย

พิจารณาตามประสบการณ์ทางวิชาการ การวิจัยประสบการณ์ทาํงาน ผลงานทางวิชาการของผู้สอนและ

ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้มีความเหมาะสมกับเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ ในส่วนของหัวข้อการเรียน

ของหลักสูตรที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือความเป็นปัจจุบันของเน้ือหาในการเรียนการสอน

ของแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษร่วมสอนโดยมีอาจารย์ใน

หลักสตูรเป็นผู้ร่วมสอนหรือเข้าร่วมฟังการสอนเพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถของคณาจารย์ผู้สอนใน

หลักสูตร ทั้งน้ีการแต่งต้ังอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ันต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทาํร่างตารางสอนนาํเสนอ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาประเมินความเหมาะสมของผู้สอน 

และมีระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตและอาจารย์ผู้ร่วมสอน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 กรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นประจําในทุกๆ ปี 

นอกเหนือไปจากการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ สกอ กาํหนด โดยในส่วนของรายละเอียดการ

ปรับปรุงน้ันจะอยู่ทั้งในระดับของการปรับรายละเอียดรายวิชา ซ่ึงกําหนดให้ผู้รับผิดชอบวิชาเป็น

ผู้ดาํเนินการและนาํเสนอองค์ประกอบของเน้ือหาสาระรายวิชาแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 

และมีกระบวนการในการกาํกบัติดตามที่สอดคล้องกับการดาํเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

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

๖) และการดาํเนินงานของหลักสูตรประจาํปี (มคอ. ๗) โดยนาํข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการ

พิจารณาวางแผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้เน้ือหาของรายวิชามีความเป็นปัจจุบันและทันต่อศาสตร์ใน

วิชาชีพกายภาพบาํบัด  
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๖.  สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

 หลักสตูรมีการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอแก่นิสิตและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอน โดยนาํข้อมูลจากแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาประกอบในการประชุมตารางสอน และเตรียม

ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยกรรมการบริหารหลักสตูรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเหน็

เกี่ยวกับการจัดห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏบัิติการ อุปกรณ์สื่อโสต เอกสาร ตาํรา และวารสารวิชาการ รวมทั้ง

ฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้น และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เพียงพอและทันสมัย และมีการจัดให้นิสิตประเมินสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้เม่ือสิ้นสดุการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  

 

๗. ตวับ่งช้ีผลการดําเนนิงาน 

        ประเมินผลการดาํเนินงานของหลักสูตรเป็นประจาํทุกปี โดยการติดตามผลการดาํเนินงานตามตัว

บ่งช้ีดังต่อไปน้ี 

 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 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา

กายภาพบาํบัด 
     

๗.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ 

และมคอ.๔  ก่อนการเปิดหลักสูตรให้ครบทุก

รายวิชา 

     

๗.๔ มีการจัดทาํรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ 

ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

๗.๕ มีการจัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูร 

ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสดุปี

การศึกษา 
     

๗.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ ที่กาํหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่

ละปีการศึกษา 
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 ตวับ่งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปีที ่๑ ปีที ่๒ ปีที ่๓ ปีที ่๔ ปีที ่๕ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗.๗ มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   กล

ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมินผลการดาํเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ 

ปีที่แล้ว 

-     

๗.๘ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ 

หรือคาํแนะนาํด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

๗.๙ อาจารย์ประจาํหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
     

๗.๑๐ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จาํนวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
     

๗.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก

คะแนนเตม็ ๕.๐ 

-     

๗.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 
- -    

 

 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินงานของหลกัสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

- มีการประเมินความเหน็หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ทมีผู้ร่วมสอนและนิสติ 

- ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสติ  

- นาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธก์ารสอน   

๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 

- ประเมินทกัษะของอาจารย์ผู้สอนโดยทมีผู้ร่วมสอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

- ประเมินจากข้อคิดเหน็ของนิสติที่เกี่ยวกบัการพัฒนาความรู้และทกัษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

๒. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

๒.๑ ประเมินจากนิสติในภาคเรียนสดุท้ายและบัณฑติ 

๒.๒ ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินจากภายนอก 

๒.๓ ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  
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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 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

ภาคผนวก ข คาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ค การสาํรวจความคิดเหน็จากทุกภาคส่วน 

ภาคผนวก ง ผลการดาํเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (มคอ.๗) 

       หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

ภาคผนวก จ ผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดของการปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาคผนวก ช ประวัติ และรายละเอยีดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํหลักสตูร 

ภาคผนวก ซ เอกสารแสดงความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ภาคผนวก ข 

คําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 



 

 

 

 

  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐  ข-๑ 

 



 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐  ข-๒ 

 



 

 

 

  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐  ข-๓ 

 



 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐  ข-๔ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการสํารวจความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  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 
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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)  

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
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3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
 เม่ืออาจารยใหมเขารายงานตัว ประธานหลักสูตรดําเนินการชี้แจงและใหคําแนะนําในการจัดการเรียน

การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการมอบหมายใหอาจารยใหมเขารับการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร  

 
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 อาจารยใหมมีความพอใจในกระบวนการปฐมนิเทศและไดรับความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตร  
 
3.3  หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

 - 
4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

4.1 กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม   
(ตามเอกสารแนบ) 
 
4.2 สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ  

ผูเขารวมการอบรมมีความพอใจมากในการท่ีคณะฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร 

 
 

หมวดท่ี 8  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 
 
1.ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ  

1.1 ควรเลือกใชสื่อสารการตลาดเชิงรุกท่ีหลากหลายในการประชาสัมพันธและสื่อสารขอมูลของ
หลักสูตรไปยังกลุมบุคคลเปาหมายท่ีคาดวาจะเปนผูเขาศึกษาในหลักสูตร เชนการใชชองทางสื่อออนไลน 
social media หรือสื่อรูปแบบอ่ืนท่ีมีการสื่อสาร 2 ทาง 

1.2 ควรพิจารณาลักษณะของการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเพ่ือใหผูสนใจศึกษาตอมี
ทางเลือกในการเขาศึกษาในหลักสูตรโดยไมตองลาเรียนหรืองดเวนงานประจําอาจหมายรวมถึงการสราง
หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาในอนาคตดวย 
 1.3 ควรมีการใหความรูดาน Bio statistics โดยกําหนดเปนรายวิชาเฉพาะ นอกเหนือจากเดิมท่ี 
เจือปนอยูในรายวิชาอ่ืน 

1.4 นิสิตใชเวลาในการเรียนมากกวาแผนการเรียนท่ีหลักูตรกําหนดควรมีกระบวนการในกํากับ/ดูแล
นิสิตใหสามารถจบการศึกษาไดตามแผนการเรียน 

1.5 การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 
2558 ท่ีจะนํามาใชในปการศึกษาตอๆ ไปควรหาชองทางในการสงเสริมใหหลักสูตรสามารถรับนิสิตเขาศึกษา
ไดมากข้ึน เพ่ือเปนปจจัยเก้ือหนุนแกอาจารยประจําหลักสูตรในการผลิตผลงานทางวิชาการไดเพ่ิมข้ึน 
 
2. การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 2.1 ประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อออนไลนหรือสื่อตางๆ สูกลุมเปาหมายของหลักสูตร 

2.2 นําขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเอ้ือใหผูสนใจศึกษาตอสามารถมาเรียนได 

คณะสหเวชศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 
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โดยไมตองลาเรียน เขาพิจารณาในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรกอนการประชาสัมพันธรับสมัครนิสิต
ในปการศึกษา 2560 
 2.3 นําไปเปนขอเสนอแนะประกอบการพิจารณาทบทวนรายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรสําหรับ 
ปการศึกษา 2560 

2.4 จัดทําระบบติดตามและแจงเตือนนิสิตและอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือกระตุนกระบวนการทํา 
ปริญญานิพนธ 
2.5 ประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อออนไลนหรือสื่อตางๆสูกลุมเปาหมายของหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตร 

มีนิสิตเขาศึกษามากข้ึน 
2.6 จัดทําแผนพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหสามารถมีงานวิจัยตีพิมพเปนประจํา 

 
หมวดท่ี 9  แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
1. ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา  

 

แผนดําเนินการ 
 

วันส้ินสุดการ
ดําเนินการตาม

แผน 
ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรตามแผน
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหทันใชในป 2560 

กันยายน 2559 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

ไดรางมคอ.2 ฉบับ
ปรับปรุงป 2559 โดย
กําหนดวันวิพากษ
หลักสูตรในวันท่ี 14 
กันยายน 2559  

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

2.2 ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา   
  - ไมมี - 

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
  -อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความเชี่ยวชาญดานการสนับสนุนงานวิชาการและการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
3. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป  2559 

แผนปฏิบัติการ 
วันท่ีคาดวาจะ

ส้ินสุดแผน 
ผูรับผิดชอบ 

การจัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมรวมท้ังสงเสริมการ
ใชภาษาอังกฤษในรายวิชา เพ่ือใหนิสิตมีโอกาสได
ฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษใหดีมากข้ึน 

ปการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก จ 

ผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 



สรุปผลการวิพากษห์ลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

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. ความชดัเจนเหมาะสมของขอ้มูลทัว่ไปของหลกัสูตร  (หมวดที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป) 

ข้อที่ ๑ ถึง ๑๐ ข้อ ๑๒ และ ๑๓ เหมาะสม - - 

ข้อที่ ๑๑ สถานการณ์ภายนอก

หรือการพัฒนาที่จาํเป็นต้องนาํมา

พิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 

ปรบัปรุง ควรปรับปรุงหมวดที่ ๑ ข้อที่ ๑๑ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนา

ที่จาํเป็นต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูรให้มีความชัดเจน

มากย่ิงข้ึนในด้านเหตุผลความจาํเป็นในการผลิตมหาบัณฑติที่มี

คุณสมบัติสอดคล้องกบัสถานการณ์และความต้องการของสังคม

ปัจจุบัน 

ที่ประชุมเหน็ด้วยกบั

คาํแนะนาํ และดาํเนินการ

แก้ไขในหลักสตูรแล้ว 

 

๒. ความชดัเจนเหมาะสมของขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร (หมวดที่ ๒ : ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร) 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     จ-๑ 

   



ข้อที่ ๑. ปรัชญา ความสาํคัญ 

และวัตถุประสงค์ และข้อที่ ๒. 

แผนการพัฒนาปรับปรุง 

เหมาะสม - - 

๓. ความชดัเจนเหมาะสมของระบบจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร  

(หมวดที่ ๓: ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร) 

๑. ระบบจัดการศึกษา  เหมาะสม - - 

๒. การดาํเนินการหลักสตูร ปรบัปรุง ๒.๓ ปัญหาของนิสติแรกเข้า 

ควรระบุปัญหานิสติแรกเข้าเพ่ิมอกีหน่ึงข้อ ได้แก่ กลุ่มที่มี

ประสบการณ์ทางคลินิกน้อย 

ที่ประชุมเหน็ด้วยกบั

คาํแนะนาํ และดาํเนินการ

แก้ไขในหลักสตูรแล้ว 

๒.๔ กลยุทธใ์นการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกดัของนิสติใน

ข้อ ๒.๓  

โดยปรับให้ลงทะเบียนรายวิชาปฏบัิติงานทางคลินิกกายภาพบาํบัดและ

ปริญญานิพนธ ์เม่ือนิสติได้รับการข้ึนทะเบียนและมีใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

๒.๕ แผนการรับนิสติและผู้สาํเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี 

เพ่ิมการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเพ่ือให้ผู้ที่ทาํงานประจาํ

เตม็เวลาสามารถเรียนในหลักสตูรน้ีได้ 

๒.๖ งบประมาณตามแผน 

ปรับให้เหมาะสมกบัแผนการรับนิสติใหม่ 

๓. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน ปรบัปรุง ๓.๑ หลักสูตร 

๓.๑.๓ รายวิชา 

๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเอก 

ที่ประชุมเหน็ด้วยกบั

คาํแนะนาํ และดาํเนินการ

ปรับย้ายรายวิชา ชีวกล

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     จ-๒ 

   



ปรับย้ายรายวิชาเอกของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

กายภาพบาํบัดบางรายวิชาไปเป็นรายวิชาของหลักสตูรระดับปริญญา

เอกที่นิสติระดับปริญญาโทสามารถลงทะเบียนเรียนได้  โดยใช้เกณฑ์

มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขากายภาพบาํบัด 

ศาสตร์คลินิก (กภ ๖๑๑) 

และ สรีรวิทยาการออกกาํลัง

กายทางคลินิก (กภ ๖๑๘) 

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

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ

ของนิสติ 

เหมาะสม - - 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่

ละด้าน 

ปรบัปรุง ทกัษะที่ ๔ ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ปรับกลยุทธแ์ละการประเมินให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้มาก ดังน้ี 

กลยุทธ ์

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 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     จ-๓ 

   



๓. แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา 

(Curriculum mapping) 

ปรับปรุง ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับคุณวุฒิปริญญาเอก ในการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สาํหรับรายวิชา ชีวกล

ศาสตร์คลินิก (กภ ๖๑๑) และสรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก 

(กภ ๖๑๘) ซ่ึงถูกปรับให้เป็นรายวิชาของหลักสตูรระดับปริญญาเอกที่

นิสติระดับปริญญาโทสามารถลงทะเบียนเรียนได้   

ที่ประชุมเหน็ด้วยกบั

คาํแนะนาํ และดาํเนินการ

แก้ไขในหลักสตูรแล้ว 

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) 

๑. การบริหารหลักสตูร ปรบัปรุง เป้าหมายข้อที่ ๒. และ ๓. มีลักษณะเป็นการอธบิายที่ซํา้ซ้อนกบัการ

ดาํเนินการ จึงควรมีเป้าหมาย “ข้อที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรให้มีความ

ทนัสมัยโดยอาจารย์และนิสิตสามารถก้าวทนัองค์ความรู้ที่เป็นสากล 

หรือมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้/แนวปฏบัิติใหม่ในวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด” ซ่ึงมีความชัดเจนเพียงพอแล้วเพียงข้อเดียว 

ที่ประชุมเหน็ด้วยกบั

คาํแนะนาํ และดาํเนินการ

แก้ไขในหลักสตูรแล้ว 

ข้อที่ ๒. ถึง ข้อที่ ๗.  เหมาะสม - - 

๘. ความชดัเจนเหมาะสมในการประเมินและปรบัปรุงการดําเนินงานของหลกัสูตร (หมวดที่ ๘: การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานของหลักสูตร) 

ข้อที่ ๑ ถึง ข้อที่ ๔  เหมาะสม - - 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     จ-๔ 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของการปรบัปรุงแกไ้ข 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 



ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

   คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบาํบัด 

   เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ พ.ศ.๒๕๕๕  

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชากายภาพบาํบัด 

       คณะกายภาพบาํบัด สาขากายภาพบาํบัด 

   เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ 

สาระสําคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 เป็นการปรับปรุงหลักสตูรเม่ือครบรอบของหลักสตูร (๕ ปี) โดยจัดทาํมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิบัณฑติศึกษา สาขาวิชา

กายภาพบาํบัด พ.ศ.๒๕๕๖ รวมทั้งการปรับปรุง รายวิชา หน่วยกิต คาํอธบิายรายวิชา ฯลฯ ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการ

วิพากษ์หลักสตูร คณะกรรมการประจาํคณะ คณะกรรมการประจาํบัณฑติวิทยาลัย ตลอดจนคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

ตามที่บันทกึไว้ในรายละเอียดการปรับปรุงหลักสตูร 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๑ 

 



หมวดที ่๑ : ขอ้มูลทัว่ไป 

หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

วิทยาเขต/คณะ/

ภาควิชา (หน้า ๑)          

 คณะสหเวชศาสาตร์ สาขากายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบัด สาขากายภาพบาํบัด  

๑.รหัสและช่ือ

หลักสตูร (หน้า ๑)          

-ไม่ได้ระบุ- รหัสหลักสูตร ๒๕๕๒๐๐๙๑๑๐๐๘๗๔ 

 

 

๕ .  รู ป แ บ บ ข อ ง

หลักสตูร 

๕.๔ ความร่วมมือ

กั บ ส ถ า บั น อื่ น 

(หน้า ๒) 

 

๕.๔ ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น (ภาคผนวก ซ) 

ห ลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง ค ณ ะ ส ห เ ว ช ศ า ส ต ร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความร่วมมือด้านการวิจัย

กับ Oregon Health and Science University, United State 

of America, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

๕.๔ ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น (ภาคผนวก ซ) 

หลักสูตร บัณฑิต ศึกษาของคณะกายภาพบํา บัด  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความร่วมมือด้านการ

เ รียนการสอนและการ วิ จัยกับ Oregon Health and 

Science University ประเทศสหรัฐอเมริกา,  Faculty of 

Health Science, Hong Kong Polytechnic University 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, 

Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsaan 

Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับให้สอดคล้อง

กบัความร่วมมือที่มี

อยู่ในปัจจุบัน 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๒ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

๖. สถานภาพของ

หลักสูตรและการ

พิจารณาอนุมั ติ/

เห็นชอบหลักสูตร 

(หน้า ๒) 

 

- หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔ 

- คณะกรรมการประจาํคณะสหเวชศาสตร์เหน็ชอบ ในการ

ประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๕๔ 

- คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ ในการ

ประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๕๔ 

- สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเหน็ชอบ ในการประชุมคร้ังที่ 

๕/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสตูรในการประชุมคร้ังที่ ๙/

๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๕ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

- เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

- หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

-โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรน้ีในภาคการศึกษาที่ ๑ ของปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 

-ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมคร้ังที่  

10/2559 เม่ือวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

  

-ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการ

ประชุมคร้ังที่ 7/2559 เม่ือวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2559 

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยใน

การประชุม  คร้ังที่..... เม่ือวันที่ ... เดือน ... พ.ศ... 

ปรับให้สอดคล้อง

กับ ข้อมูลปัจ จุบัน 

และแบบฟอร์มของ

เล่มหลักสูตรที่ ถูก

กาํหนดข้ึนใหม่ 

๗.ความพร้อมใน

ก า ร เ ผ ย แ พ ร่

หลักสตูร (หน้า ๒) 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขากายภาพบาํบัดในปี

การศึกษา ๒๕๕๖ 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน

ต า ม ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท ส า ข า

กายภาพบาํบัดในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๙. ช่ือ ตาํแหน่ง  

คุณวุฒิการศึกษา

ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร  

(หน้า ๓) 

๑. ผศ.ดร.รัมภา  บุญสนิสขุ 

๒. ผศ.ดร.กานดา  ชัยภิญโญ 

๓. อ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร 

๔. อ.ดร.สายธดิา  ลาภอนันตสนิ 

๕. อ.ดร.นพพร  จงกมลวิวัฒน์ 

๑. รศ.ดร.รัมภา บุญสนิสขุ 

๒. ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสนิ 

๓. อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากจิ 

 หมายเหตุ ใน มคอ. ๒ ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา สถาบัน

ที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แสดงในรูปแบบตาราง 

- ปรับจาํนวน  

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรตามเกณฑ์ 

ส ก อ  แ ล ะ ป รั บ

รายช่ือตามข้อมูล

ปัจจุบัน 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๓ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

๑๐. สถานที่จัดการ

เรียนการสอน 

๑๐.๒ ภาคปริญญา

นิพนธ ์(หน้า ๓) 

๑๐.๒ ภาคปริญญานิพนธ ์

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของสาขาวิชากายภาพบาํบัด 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ หน่วยกายภาพบําบัดของโรงพยาบาล

ภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑลและ

ในส่วนภมิูภาค 

๑๐.๒ ภาคปริญญานิพนธ ์ 

ใ ช้ ส ถ า น ที่ แ ล ะ อุ ป ก รณ์ ก า ร วิ จั ย ข อ งส า ข า วิ ช า

กายภาพบาํบัด คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ หน่วยกายภาพบําบัดของโรงพยาบาล

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ชุ ม ช น  สม า ค ม ต่ า งๆ  ใ น

กรุงเทพมหานคร  เขตปริมณฑล และในส่วนภมิูภาค 

ปรับให้สอดคล้อง

กบัการเปล่ียนช่ือ

คณะ และสถานที่ที่

จะใช้ในการเรียน

การสอนในปัจจุบัน 

๑๑. สถานการณ์  

(หน้า ๓, ๔) 

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

 

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ

เศรษฐกจิ 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและสขุภาพ 

 

หมายเหตุ เน้ือหาในข้อที่ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ มีการปรับ

ใหม่ทั้งหมด 

ปรับหัวข้อและเน้ือ

ทั้งหมด 

ใ ห้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

ของสงัคม  

๑๒. ผลกระทบจาก

ข้ อ  ๑ ๑ .๑  แ ล ะ 

๑๑.๒ (หน้า ๔) 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสตูร 

 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสตูร  

หมายเหตุ เน้ือหาในข้อน้ีมีการปรับใหม่ทั้งหมด 

ปรับให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ที่

เปล่ียนไป 

๑๓. ความสัมพันธ์ 

กบัหลักสตูร  

(หน้า ๕) 

๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/

ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 

๑๓.๑ รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิดสอน

ให้ 

ป รับ ช่ือ หัว ข้อใ ห้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

แบบฟอร์มใหม่ 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๔ 

 



หมวดที ่๒ : ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

๑.๒ ความสําคัญ

(หน้า ๕) 

 

-ไม่มี- ๑.๒ ความสาํคัญ 

 

เพ่ิมเข้ามาให้

สอดคล้องกบั

แบบฟอร์มใหม่ 

๒ .  แ ผ น พั ฒ น า

ปรับปรุง (หน้า (๖ 

- ๗) 

 

แผนการพฒันา/ กลยุทธ/ ตวับ่งช้ี 

๑.ปรับปรุงหลกัสูตรให้มีมาตรฐานไม่ตํา่กว่าที่ สกอ 

กําหนด และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 

กลยุทธ 

- พัฒนาหลักสูตรโดยอิงมาตรฐานของสภาวิชาชีพและ

องค์กรวิชาชีพระดับสากล 

- ติดตามการเปล่ียนแปลงของสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาวะ

สขุภาพ 

-สาํรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- เอกสารการรายงานผลการประเมินหลักสตูร 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

- เอกสารผลสาํรวจความต้องการและความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑติ 

 

แผนการพฒันา/ กลยุทธ/ ตวับ่งช้ี 

๑.พฒันาหลกัสูตรใหมี้มาตรฐานสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสงัคมและความกา้วหนา้ของวิทยาการ

ดา้นวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

กลยุทธ ์

- ประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานของหลักสูตรทุก

ปี 

- พัฒนาหลักสูตรโดยอิงมาตรฐานของสภาวิชาชีพและ

องค์กรวิชาชีพระดับสากล 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาความรู้ให้เท่าทัน

ความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- เอกสารรายงานผลการประเมินและปรับปรุงหลักสตูร

ประจาํปี 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

- จาํนวนคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

แก้ไขข้อความให้

กระชับและชัดเจน

มากย่ิงข้ึน 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๕ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

 ๒.ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของนิสิตบณัฑิตศึกษา

เพือ่ใหเ้ป็นประโยชนต่์อสงัคม 

กลยุทธ ์ 

- กาํหนดกรอบระยะเวลาและวิธีการติดตามการทาํงาน

วิจัยของนิสติบัณฑติศึกษา 

- เร่งรัดการทาํวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษาให้มีการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยภายในระยะเวลาของหลักสตูร 

- สร้างช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อที่เข้าถึงสงัคม 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- จํานวนงานวิจัยที่ ได้ รับการตีพิมพ์ตามระยะเวลาที่

กาํหนดในหลักสตูร 

- จาํนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป 

 

๒.ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและการเผยแพร่

งานวิจยัของนสิิต 

กลยุทธ ์

- จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ด้านหัวข้อการวิจัยและ

การเขียนผลงานวิจัยระหว่างนิสิตกบัผู้เช่ียวชาญวิจัย ทั้ง

ในและต่างประเทศ  

- มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการทาํงานวิจัย

ของนิสติบัณฑติศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ 

- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

สนับสนุนงบประมาณในการนาํเสนอผลงานวิจัย 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- จาํนวนโครงการ/กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง

นิสติและผู้เช่ียวชาญ 

- ผลการติดตามความก้าวหน้าในการทาํวิจัยของนิสติ 

- จาํนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ

ต่างๆ 

 

 ๓. พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพ

และมาตรฐานระดับสากล 

 

๓. ส่งเสริมให้คณาจารย์เพ่ิมผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติ 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๖ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

 กลยุทธ 

-จัดทาํหลักสูตรสองภาษา/นานาชาติ ที่มีความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา /วิจัย ในและนอกประเทศ 

- ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการเพ่ิมพูนทักษะสู่ความ

เป็นผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพ 

- ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการสร้างผลงานวิชาการ

ระดับนานาชาติ 

กลยุทธ ์

- จั ดทํา ค ว า ม ร่ ว ม มือ ด้ าน วิ จั ย กั บ สถ า บั น วิ จั ย

ต่างประเทศ 

- ส่งเสริมบุคลากรในการเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการ

วิจัยในสถาบันวิจัยช้ันนาํทั้งในและนอกประเทศ 

- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน

ผลงานวิจัยภาษาองักฤษ 

 

 

 หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- เอกสารการพัฒนาหลักสตูร 

- มีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา / วิจัย 

(MOU) ในและนอกประเทศ  

- จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ เพ่ิมพูนทักษะสู่ความเป็น

ผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพ 

- จาํนวนผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ  

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- เอกสารความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา / วิจัย 

(MOU) ต่างประเทศ  

- จาํนวนบุคลากรที่ได้รับการ เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้าน

การวิจัยในสถาบันวิจัยช้ันนาํ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน

ผลงานวิจัยภาษาองักฤษ 

- จาํนวนผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

 

หมวดที ่๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

๑ . ร ะ บ บ ก า ร จั ด

การศึกษา  

(หน้า ๗) 

๑.๑ ระบบ 

 

๑.๑ ระบบ  

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกาํหนดต่างๆ ให้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๗ 
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 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกาํหนดต่างๆ ให้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ (ผนวก ก) 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การเ รียนการสอนในภาคฤดู ร้อนอาจจัดตามความ

เหมาะสม โดยข้ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

๑.๓ การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ (ผนวก ก) 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 

(ภาคผนวก ก) 

๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความ

เหมาะสม โดยข้ึนกบัดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

๒๕๕๙ 

 ๑.๓ การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๒.การดําเนินการ

หลักสตูร  

(หน้า ๘) 

๒.การดาํเนินการหลักสตูร 

๒.๑ วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

ดาํเนินการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเวลาดังน้ี 

ภาคต้น เดือนมิถุนายน - กนัยายน 

ภาคปลาย เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ ์

ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

๒.การดาํเนินการหลักสตูร  

๒.๑ วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน  

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ภาคต้น เดือนสงิหาคมถึงธนัวาคม 

ภาคปลาย เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 

ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 

 

 ๒.๓ ปัญหาของนิสติแรกเข้า 

      ๑. นิสิตแรกเข้าอยู่ระหว่างการขอข้ึนทะเบียนและขอ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด 

       

๒.๓ ปัญหาของนิสติแรกเข้า 

      ๑. นิสติแรกเข้าอยู่ระหว่างการขอข้ึนทะเบียนและ

ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด  

 

ปรับให้สอดคล้อง

กบัปัญหาที่เกิดข้ึน

จริง 
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 ๒. นิสิตอาจมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษจํากัด หรือมี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอใน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือการค้นคว้าและวิจัยในระดับสงู 

      ๒. นิสติอาจมีปัญหาในการปรับตัวกบัการเรียนการ

สอนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน โดยเฉพาะการพูด

ภาษาองักฤษในวิชาสัมมนา 

      ๓. นิสติอาจมีประสบการณ์ทางวิชาชีพไม่เพียงพอ 

 

 ๒.๔ กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัด

ของนิสติในข้อ ๒.๓ 

      ๑. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติงานทางคลินิก

กายภาพบาํบัดและปริญญานิพนธ์ สามารถทาํได้เม่ือนิสิต

ได้รับการข้ึนทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด 

      ๒. จัดให้มีการสาํรวจด้านความสามารถของนิสิตแรก

เข้า ในกรณีที่นิสิตมีข้อจํากัดในการใช้ภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือการ

ค้นคว้าและวิจัยในระดับสูง ให้นิสิตมีโอกาสในการพัฒนา

ความสามารถเหล่าน้ี ก่อนการเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์

๒.๔ กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกัด

ของนิสติในข้อ ๒.๓ 

      ๑. รับนิสติที่อยู่ระหว่างการขอข้ึนทะเบียนและ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบัด โดย

ปรับให้ลงทะเบียนรายวิชาปฏบัิติงานทางคลินิก

กายภาพบาํบัดและปริญญานิพนธ ์เม่ือนิสติได้รับการข้ึน

ทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

กายภาพบาํบัด 

      ๒. จัดโครงการและกจิกรรมเพ่ิมพูนทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษก่อนเปิดเรียนและระหว่างการเรียนในภาค

การเรียนที่ ๑ เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสในการพัฒนา

ความสามารถเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง 

      ๓. กาํหนดให้มีการเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางคลินิก   

ปรับใหม่ทั้งหมด

ให้ เหมาะสมกับ

ส ภ า พ ปั ญ ห า ที่

เปล่ียนไป 

 ๒.๕ แผนการรับนิสติและผู้สาํเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี   

ในช่วง ๕ ปีแรก คาดว่าจะมีจาํนวนนิสติตามหลักสตูรดังน้ี 

-ปีการศึกษา ๒๕๕๕/ ๒๕๕๖/ ๒๕๕๗/ ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 

-คาดว่าจะมีจาํนวนนิสติที่เข้าเรียนปีการศึกษาละ ๑๐ คน 

๒.๕ แผนการรับนิสติและผู้สาํเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี  

จัดการเรียนการสอนทั้งแบบในและนอกเวลาราชการ 

โดยในช่วง ๕ ปีแรก คาดว่าจะมีจํานวนนิสิตตาม

หลักสตูรดังน้ี 

-ป รั บ เ พ่ื อ เ ปิ ด

โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ ที่

ท ํางานประจําได้

เรียนในหลักสตูร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๙ 
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 -ปี พ.ศ ๒๕๕๗/ ๒๕๕๘/๒๕๕๙จะมีผู้สาํเร็จการศึกษาปี

ละ ๑๐ คน 

 

-ปีการศึกษา ๒๕๖๐/ ๒๕๖๑/ ๒๕๖๒/ ๒๕๖๓/ ๒๕๖๔  

-คาดว่าจะมีจํานวนนิสิตที่เข้าเรียนปีการศึกษาละ ๑๐ 

คน  

-ปี พ.ศ ๒๕๖๑/ ๒๕๖๒/ ๒๕๖๓/ ๒๕๖๔ จะมีผู้สาํเรจ็

การศึกษาปีละ ๑๐ คน 

-ใ น  ม ค อ . ๒ 

แสดงเป็นตาราง 

๒.การดําเนินการ

หลักสตูร  

๒.๖ งบประมาณ

ตามแผน (หน้า ๙ 

– ๑๐) 

 

๒.๖ งบประมาณตามแผน 

งบประมาณของหลกัสูตร ค่าใชจ่้าย ยอดสะสม

(ต่อหวั) 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน 

ค่าตอบแทนผู้สอน 

(๒๔ หน่วยกิต x ๑,๒๐๐ บาท

ต่อชั่วโมง x ๘ คร้ังต่อภาค) 

๑๔๔,๐๐๐  

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการ

สอน  

(ทั้งหลักสตูร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี 

x ๒ปี 

๑๕๐,๐๐๐  

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

(ถ้าม)ี 

๒๐,๐๐๐  

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้าง

หลักสตูร  

(เช่น จัดสมัมนา ดูงานใน/ตปท. 

นิเทศน์งาน) (ถ้าม)ี 

๔๐,๐๐๐  

 

๒.๖. งบประมาณตามแผน 

๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ค่าธรรมเนียม เหมาจา่ย ๑ ปีการศึกษา  (ค่าธรรมเนียม / 

คน / ปี x จาํนวนรับ) 

๑,๔๐๐,

๐๐๐ 

๒,๘๐๐,๐

๐๐ 

๒,๘๐๐,

๐๐๐ 

๒,๘๐๐,

๐๐๐ 

๒,๘๐๐,

๐๐๐ 

รวมรายรบั 

๑,๔๐๐,

๐๐๐ 

๒,๘๐๐,๐

๐๐ 

๒,๘๐๐,

๐๐๐ 

๒,๘๐๐,

๐๐๐ 

๒,๘๐๐,

๐๐๐ 

 

ปรับใหม่ทั้งหมด

ตามข้อมูลปัจจุบัน 
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งบประมาณของหลกัสูตร ค่าใชจ่้าย ยอดสะสม

(ต่อหวั) 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน 

อื่นๆ (ระบุ) ค่าสถานที่ และค่า

เดินทางในการจัดการเรียนการ

สอนที่ ประสานมติร 

๑๐๐,๐๐๐  

→ ค่าใช้จ่ายรวม ๔๕๔,๐๐๐  

→ ค่าใชจ่้ายต่อหวั (ค่าใชจ่้าย

รวม/จํานวนนิสิตขั้ นตํ ่า  ๑๐ 

คน) 

๔๕,๔๐๐ ๔๕,๔๐๐ 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบั

คณะ/สถาบนั/สาํนกั 

 ๕๕,๔๘๘ 

งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นตํ่า ๕%) ๒,๕๒๒  

งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นตํ่ า 

๕%) 

๒,๕๒๒  

ค่ า ส่ ว น ก ล า ง ค ณ ะ  ห รื อ ค่ า

สาธารณปูโภค 

๕,๐๔๔  

๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย 

หมวดเงิน ค่าใชจ่้ายรวม  ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

หมวดค่าการจัดการเรียน

การสอน ๒ ปีการศึกษา  
  

 ค่าตอบแทนผู้สอน (จาํนวน 

๒๔ หน่วยกติ x ๑,๒๐๐ 

บาทต่อชั่วโมง x ๘ คร้ังต่อ

ภาคการศึกษา) 

๒๓๐,๔๐๐  

 ค่าวัสดุประกอบการเรียน

การสอน 
๒๐๐,๐๐๐  

 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการ

ประชาสมัพันธ ์
๒๐,๐๐๐  

 กจิกรรมตามที่ระบุใน

โครงสร้างหลักสตูร 
๔๐,๐๐๐  

 อื่นๆ (ค่าสถานที่ และค่า

เดนิทางในการจัดการเรียน

การสอนที่ มศว ประสาน

มติร) 

๑๕๐,๐๐๐  

ค่าใชจ่้ายรวม ๖๔๐,๔๐๐  
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หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

  

งบประมาณของหลกัสูตร ค่าใชจ่้าย ยอดสะสม

(ต่อหวั) 

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สาร

นิพนธ ์

 ๖๕,๔๘๘ 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 

๑๐,๐๐๐  

ห ม ว ด ก อ ง ทุ น พั ฒ น า

มหาวิทยาลยั (๑๕%) 

๑๑,๕๕๗ ๗๗,๐๔๕ 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง ๓๔,๒๖๐ ๑๑๑,๓๐๕ 

ค่ า ส่ ว น ก ล า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

(๕,๔๕๐ x ๒ ปี) 

๑๐,๙๐๐  

ค่ าธรรมเนียมหอสมุดกลาง 

(๓,๐๐๐ x ๒ปี) 

๖,๐๐๐  

ค่าธรรมเนียมสาํนักคอมพิวเตอร์ 

(๑,๓๐๐ x ๒ปี) 

๒,๖๐๐  

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย 

(๗,๓๘๐ x ๒ปี) 

๑๔,๗๖๐  

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอด

ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร

มหาบณัฑิต 

 ๑๑๑,๓๐๕ 

 

 

 

หมวดเงิน ค่าใชจ่้ายรวม  ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

ค่าใชจ่้ายต่อหวั 

(ค่าใชจ่้ายรวม/ จํานวน

นิสิตขั้นตํา่ ๑๐ คน) 

๖๔,๐๔๐ ๖๔,๐๔๐ 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง

ระดบัคณะ/สถาบนั/สํานกั 
 ๘๐,๐๕๐ 

 -งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้น

ตํ่า ร้อยละ ๕) 
๔,๐๐๒.๕๐ 

 

 -งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้น

ตํ่า ร้อยละ ๕) 
๔,๐๐๒.๕๐ 

 

 -ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่า

สาธารณปูโภค ร้อยละ ๑๐ 
๘,๐๐๕  

หมวดค่าปริญญานิพนธ/์

สารนิพนธ ์
 ๙๐,๗๕๐ 

 -ค่าตอบแทนกรรมการ

ควบคุมปริญญานิพนธ ์

(อตัราต่อหัว) 

๑๐,๗๐๐  

หมวดกองทุนพฒันา

มหาวิทยาลยั (รอ้ยละ 

๑๕) 

๑๖,๐๑๔.๗๑ ๑๐๖,๗๖๕ 
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หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

  หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง ๒๘,๖๐๘ ๑๓๕,๓๗๓ 

 -ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย ๘,๗๒๐  

 -ค่าธรรมเนียม

หอสมุดกลาง  
๖,๐๐๐  

 -ค่าธรรมเนียมสาํนัก

คอมพิวเตอร์ 
๒,๐๘๐  

 -ค่าธรรมเนียมบณัฑติ

วิทยาลัย 
๑๑,๘๐๘  

รวม  ๑๓๕,๓๗๓ 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย

ตลอดหลกัสูตร 
 ๑๔๐,๐๐๐ 

 

 

๒.การดําเนินการ

หลักสตูร  

 ๒.๗, ๒.๘ (หน้า 

๑๐) 

๒.๗ ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียน

เรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และกระทรวงศึกษาธกิาร 

๒.๗ ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียนและเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ (ภาคผนวก ก) 

  แบบช้ันเรียน 

๒.๘ การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียน

เรียนข้ามหาวิทยาลัย  

การเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

โ ด ยก า ร เ ที ยบ โ อ น ร ะ ห ว่ า งห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า

กายภาพบาํบัดในประเทศไทย - 

ป รั บ แ บ บ ต า ม

แบบฟอ ร์มขอ ง 

ม ค อ .  ๒  ที่ ถู ก

กาํหนดข้ึนใหม่ 
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หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

๒.การดําเนินการ

หลักสตูร  

 ๒.๗, ๒.๘ (หน้า 

๑๐) 

 - ทาํได้เฉพาะหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและเผยแพร่

จาก สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเทา่น้ัน 

กรณีการเทยีบโอนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

ต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือได้รับการรับรองตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศน้ันๆ 

 

๓ .ห ลักสูต รและ

อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น 

(หน้า ๑๑) 

 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสตูร 

๑. หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกติ 

๒. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ 

๓. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกติ 

๔. ปริญญานิพนธ ์๑๒ หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกติ 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสตูร  

๑. หมวดวิชาบังคับ          ๑๕ หน่วยกติ 

๒. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๙ หน่วยกติ 

๓. ปริญญานิพนธ ์                 ๑๒ หน่วยกติ  

จาํนวนหน่วยกติลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกติ 

 

หมวดวิชาเลือก 

(หน้า ๑๑ – ๑๒) 

 

๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเอก กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๖ 

หน่วยกติ โดยเลือกจากรายวิชา ดังต่อไปน้ี 

กบ ๕๑๑ กายภาพบาํบัดทางการกฬีา ๓(๑-๔-๔) 

PX 511 Sport Physical Therapy 

กบ ๕๑๒ การรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหว  

๓(๑-๔-๔) 

PX 512 Manual and Movement Therapy 

 

 

๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเลือก  

กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกติ โดยสามารถ

เลือกเรียนจากรายวิชาในระดับบัณฑติศึกษาที่เปิดสอน

ในคณะกายภาพบาํบัดและที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

ภายใต้คาํแนะนาํและดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

จัดลาํดับ รหัสวิชา

ตามข้อเสนอจาก

สภามหาวิทยาลัย 

basic science, 

clinical science, 

seminar, and 

thesis) และตาม

การปรับย้าย

หมวดวิชา 
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หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเลือก 

(หน้า ๑๑ – ๑๒) 

 

กบ ๕๑๓ ชีววิทยาโมเลกุลสาํหรับกายภาพบาํบัด  

๓(๒-๒-๕) 

PX 513 Molecular Biology for Physical Therapy 

กบ ๕๑๔ สรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก  

๓(๑-๔-๔) 

PX 514 Clinical Exercise Physiology 

กบ ๖๑๑* ชีวกลศาสตร์คลินิก ๓(๒-๒-๕) 

PX 611 * Clinical Biomechanics 

กบ ๖๑๒* การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว ๓(๒-

๒-๕) PX 612* Motor Control and Motor Learning 

กบ ๖๑๓* กายภาพบาํบัดทางระบบประสาทข้ันสูง ๓(๑-

๔-๔) 

PX 613* Advanced Neurological Physical Therapy 

กบ ๖๑๔* กายภาพบําบัดข้ันสูงทางระบบหัวใจ หลอด

เลือดและการหายใจ ๓(๑-๔-๔) 

PX 614* Advanced Cardiovascular and Respiratory 

Physical Therapy 

หมายเหตุ* รายวิชาในหมวดวิชาเอกของหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอกที่นิสิตระดับปริญญาโทสามารถลงทะเบียน

เรียนได้ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับคุณวุฒิ

ปริญญาเอก สาขากายภาพบาํบัด 

กภ ๕๑๑ ชีววิทยาโมเลกุลสาํหรับกายภาพบาํบัด  

๓(๒-๒-๕)  

PTX 511 Molecular Biology for Physical Therapy  

กภ ๕๑๒ กายภาพบาํบัดทางการกฬีา ๓(๑-๔-๔) 

PTX 512 Sport Physical Therapy  

กภ ๖๑๑* ชีวกลศาสตร์คลินิก ๓(๒-๒-๕) 

PTX 611* Clinical Biomechanics   

กภ ๖๑๒ กายภาพบาํบัดทางระบบประสาทข้ันสงู  

๓(๑-๔-๔) 

PTX 612 Advanced Neurological Physical Therapy 

กภ ๖๑๓ กายภาพบาํบัดข้ันสงูทางระบบหัวใจ หลอด

เลือดและการหายใจ ๓(๑-๔-๔) 

PTX 613 Advanced Cardiovascular and Respiratory 

Physical Therapy  

กภ ๖๑๔* การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว  

๓(๒-๒-๕) 

PTX 614* Motor Control and Motor Learning 
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หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

หมวดวิชาเลือก 

(หน้า ๑๑ – ๑๒) 

 

๓.๑.๓.๓ หมวดวิชาเลือก 

กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต โดยสามารถเลือก

เรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในคณะสหเวชศาสตร์และที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัย ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่

ปรึกษาและคณะกรรมการ บริหารหลักสตูร 

กบ ๖๒๑ หัวข้อคัดสรรการวิจัยทางกายภาพบาํบัด ๓(๑-

๔ - ๔ )  PX ๖ ๒๑  Selected Topics in Physical Therapy 

Research 

 

 

 

 

หมายเหตุ นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆนอกเหนือจาก

น้ี จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้

คําแนะนําและ ดุลยพินิจของอาจาร ย์ที่ ป รึกษาและ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

กภ ๖๑๕* สรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก 

๓(๑-๔-๔) 

PTX615* Clinical Exercise Physiology  

กภ ๖๑๖*การรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหว  

๒(๑-๓-๒) 

PTX 616* Manual and Movement Therapy 

กภ ๖๑๗* หัวข้อคัดสรรเพ่ือการวิจัย ๑(๐-๒-๑) 

PTX 617* Selected Topics for Research  

กภ ๖๑๘* การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์ 

๒(๑-๒-๓) 

PTX 618* Systematic Review and Meta-Analysis 

 

หมายเหตุ* รายวิชาในหมวดวิชาเอกของหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอกที่นิสิตระดับปริญญาโทสามารถลงทะเบียน

เรียนเป็นวิชาเอกหรือวิชาเลือกได้   โดยใช้ เกณฑ์

มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขา

กายภาพบาํบัด 

 

(หน้า ๑๒ ) ๓.๑.๓.๔ ปริญญานิพนธ ์

กบ ๖๙๑ ปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ ๑๒ หน่วยกติ 

PX ๖๙๑ Master’s Thesis 

๓.๑.๓.๓ ปริญญานิพนธ ์    

ปพท ๖๙๑ ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท ๑๒ หน่วยกติ 

GRT 691 Thesis 

ปรับตาม

ข้อกาํหนดของ

มหาวิทยาลัย 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๑๖ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

๓ .๑ .๔  แ ผ น ก า ร

ศึกษา  

(หน้า ๑๓ ) 

ปีที่ ๑  

ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

PX ๕๐๑ วิธวีิจัยและชีวสถติเิพ่ือการวิจัย

ด้านสขุภาพ ๑ 

๓(๒-๒-๕) 

PX ๕๐๒ แนวทางปฏบิตัอิงิหลักฐานเชงิ

ประจักษ ์ 

๓(๑-๔-๔) 

PX ๕๐๓ เคร่ืองมอืการวิจัยด้านสขุภาพ ๓(๑-๔-๔) 

PX ๕๐๔ วิธวีิจัยและชีวสถติเิพ่ือการวิจัย

ด้านสขุภาพ ๒ 

๒(๑-๒-๓) 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒ 

ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

PX ๕๐๕ ปฏบิตังิานทางคลินิก ๓(๐-๙-๐) 

 วิชาเอก ๓ 

 วิชาเอก ๓ 

 วิชาเลือก ๓ 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒ 

 

 

ปีที่ ๑  

ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

กภ ๕๐๑ วิธวีิจัยและชีวสถติเิพ่ือการวิจัย

ด้านสขุภาพ ๑ 

๓(๒-๒-๕) 

กภ ๕๐๒ แนวทางปฏบิตัอิงิหลักฐานเชงิ

ประจักษ ์ 

๓(๑-๔-๔) 

กภ ๕๐๓ เคร่ืองมอืการวิจัยด้านสขุภาพ ๓(๑-๔-๔) 

 วิชาเลือก ๓ 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒ 

ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

กภ ๕๐๔ วิธวีิจัยและชีวสถติเิพ่ือการวิจัย

ด้านสขุภาพ ๒ 

๒(๑-๒-๓) 

กภ ๕๐๕ ปฏบิตังิานทางคลินิก ๓(๐-๙-๐) 

กภ ๖๐๑ สมัมนาการวิจัยทาง

กายภาพบาํบดั 

๑(๐-๒-๑) 

 วิชาเลือก ๓ 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒ 
 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๑๗ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

 ปีที่ ๒  

ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

PX ๖๙๑ ปริญญานิพนธร์ะดบั 

มหาบณัฑติ 

๑๒  

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๑๒ 

ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

ปพท 

๖๙๑ 

ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท 

(ต่อเนื่อง) 

- 

 รวมจาํนวนหน่วยกติ - 
 

ปีที่ ๒  

ภาคเรียนที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

ปพท 

๖๙๑ 

ปริญญานิพนธร์ะดบั 

ปริญญาโท 

๖  

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๖ 

ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกติ 

ปพท 

๖๙๑ 

ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท 

(ต่อเนื่อง) 

๖  

 รวมจาํนวนหน่วยกติ ๖ 
 

 

๓ .ห ลักสูต รและ

อาจารย์ผู้สอน  

๓.๑.๕ คําอธิบาย

ร า ย วิ ช า  ( ห น้ า 

๑๓- ๑๖) 

 

๓.๑.๕ คาํอธบิายรายวิชา 

หมวดวชิาบงัคบั 

กบ ๕๐๑ วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ ๑  

กบ ๕๐๒ แนวทางปฏบัิติองิหลักฐานเชิงประจักษ์  

กบ ๕๐๓ เคร่ืองมือการวิจัยด้านสขุภาพ  

กบ ๕๐๔ วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ  

กบ ๕๐๕ ปฏบัิติงานทางคลินิก  

กบ ๖๐๑ สมัมนาการวิจัยทางกายภาพบาํบัด  

 

๓.๑.๕ คาํอธบิายรายวิชา  

หมายเหตุ คาํอธบิายรายวิชาดังต่อไปน้ีมีการปรับใหม่

ทั้งหมด 

หมวดวิชาบงัคบั   

กภ ๕๐๑ วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ ๑  

กภ ๕๐๒ แนวทางปฏบัิติองิหลักฐานเชิงประจักษ์  

กภ ๕๐๓ เคร่ืองมือการวิจัยด้านสขุภาพ  

กภ ๕๐๔ วิธวิีจัยและชีวสถิติเพ่ือการวิจัยด้านสขุภาพ  

กภ ๕๐๕ ปฏบัิติงานทางคลินิก  

กภ ๖๐๑ สมัมนาการวิจัยทางกายภาพบาํบัด 

-ปรับตัวย่อรหัส

วิชาให้สอดคล้อง

กั บ ช่ื อ ใ ห ม่ ข อ ง

คณะ           

-ปรับคําอธิบาย

รายวิชาทุกรายวิชา

ให้ชัดเจนข้ึน 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๑๘ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

 หมวดวชิาเอก 

กบ ๕๑๑ กายภาพบาํบัดทางการกฬีา  

กบ ๕๑๒ การรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหว  

กบ ๕๑๓ ชีววิทยาโมเลกุลสาํหรับกายภาพบาํบัด  

กบ ๕๑๔ สรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก  

กบ ๖๑๑ ชีวกลศาสตร์คลินิก  

กบ ๖๑๒ การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว  

กบ ๖๑๓ กายภาพบาํบัดทางระบบประสาทข้ันสงู  

กบ ๖๑๔ กายภาพบาํบัดข้ันสูงทางระบบหัวใจ หลอดเลือด 

และการหายใจ  

 

หมวดวชิาเลือก 

กบ ๖๒๑ หัวข้อคัดสรรการวิจัยทางกายภาพบาํบัด  

 

ปริญญานิพนธ ์

กบ ๖๙๑ ปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ 

หมวดวชิาเลือก 

กภ ๕๑๑ ชีววิทยาโมเลกุลสาํหรับกายภาพบาํบัด 

(รหัสเดิม กบ ๕๑๓) 

กภ ๕๑๒  กายภาพบาํบัดทางการกฬีา  

(รหัสเดิม กบ ๕๑๑) 

กภ ๖๑๑ ชีวกลศาสตร์คลินิก  

กภ ๖๑๒ กายภาพบาํบัดทางระบบประสาทข้ันสงู  

(รหัสเดิม กบ ๖๑๓) 

กภ ๖๑๓ กายภาพบําบัดข้ันสูงทางระบบหัวใจ หลอด

เลือด และการหายใจ (รหัสเดิม กบ ๖๑๔) 

กภ ๖๑๔ การควบคุมและเรียนรู้การเคล่ือนไหว  

กภ ๖๑๕  สรีรวิทยาการออกกาํลังกายทางคลินิก  

(รหัสเดิม ๕๑๔) 

กภ ๖๑๖ การรักษาด้วยมือและการเคล่ือนไหว  

กภ ๖๑๗ หัวข้อคัดสรรเพ่ือการวิจัย  

กภ ๖๑๘ การทบทวนอย่างเป็นระบบและอภิวิเคราะห์  

(วิชาใหม่)  

 

ปริญญานิพนธ ์  

ปพท ๖๙๑ ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 

-ป รั บ ช่ื อ แ ล ะ

คาํอธิบายรายวิชา 

ก ภ  ๖ ๑ ๘  ก า ร

ทบทวนอย่างเป็น

ร ะ บ บ แ ล ะ อ ภิ

วิ เคราะ ห์  ( วิ ช า

ใ ห ม่ )  ต า ม

ข้อเสนอแนะของ

สภามหาวิทยาลัย 

-เป ล่ี ยน ช่ือ วิ ช า

ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ์

ตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๑๙ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

๓ . ๒  อ า จ า ร ย์

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ

หลักสตูร 

(หน้า ๑๗) 

๓.๒.๑ อาจารย์ประจาํหลักสตูร  

 (รายละเอยีดผลงานทางวิชาการในภาคผนวก ง)  

๑. ผศ.ดร.รัมภา  บุญสนิสขุ 

๒. ผศ.ดร.กานดา  ชัยภิญโญ 

๓. อ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร 

๔. อ.ดร.สายธดิา  ลาภอนันตสนิ 

๕. อ.ดร.นพพร  จงกมลวิวัฒน์ 

๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

๑. รศ.ดร.รัมภา บุญสนิสขุ 

๒. ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสนิ 

๓. อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากจิ 

 

ป รั บ ต า ม

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

บุ ค ล า ก ร ใ น

ปัจจุบัน 

๓.๒.๒  อ าจา ร ย์

ประจาํหลักสตูร 

(หน้า ๑๗) 

๓.๒.๒ อาจารย์ประจาํ 

๑. ผศ.ดร. รัตติยา  จินเดหวา 

๒. อ.ดร.นิตยา  โปรดสถาพร  

๓. อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ  

๔. อ.ดร.วรินทร์  กฤตยาเกยีรณ 

๕. อ.ดร.ภัทริยา  อนิทร์โทโ่ล่ 

๖. อ.ประภาวดี ภิรมย์พล 

๗. อ.พันพิสสา  แสงพร้ิง  

๘. อ.วันวิสาข์ พานิชาภรณ ์

๙. อ.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ 

 

 

 

๓.๒.๒ อาจารย์ประจาํหลักสูตร (รายละเอยีดผลงานทาง

วิชาการในภาคผนวก ช)  

๑. รศ.ดร.รัมภา บุญสนิสขุ 

๒. ผศ.ดร.สายธดิา ลาภอนันตสนิ 

๓. อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากจิ 

๔. ผศ.ดร.ภัทริยา  อนิทร์โทโ่ล่ 

๕. อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 

-ปรับรายช่ือตาม

ข้อมูลปัจจุบัน 

-ใ น  ม ค อ . ๒ 

แ ส ด ง ข้ อ มู ล 

ร า ย ช่ื อ  คุ ณ วุ ฒิ

การศึกษา สถาบัน

ที่สาํเร็จการศึกษา 

ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง

ตาราง 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๒๐ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

๓ .๒.๓ อาจา ร ย์

ผู้สอน (หน้า ๑๘) 

 

- ไม่มีหมวดน้ี - ๓.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน 

๑. ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ 

๒. อ.ดร.กนกวรรณ วิชัยวงศ์ 

๓. อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 

๔. อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล 

๕. อ.ดร.นิธนัินท ์ชัยคีรี 

๖. อ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข 

๗. ผศ.ดร.สกุลัยา กฤษณเกรียงไกร 

-ปรับตามข้อมูล

ปัจจุบัน 

-ใ น  ม ค อ . ๒ 

แ ส ด ง ข้ อ มู ล 

ร า ย ช่ื อ  คุ ณ วุ ฒิ

การศึกษา สถาบัน

ที่สาํเร็จการศึกษา 

ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง

ตาราง 

๓ .๒ .๔  อ าจ า ร ย์

พิเศษ (หน้า ๑๙) 

 

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 

๑. รศ.ดร.รุ้งทพิย์ พันธุเมธากุล , Ph.D. (Physiotherapy) 

๒. รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองศาสตราจารย์, Ph.D. 

(Anatomy) 

๓. รศ.ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันทชั์ย, Ph.D. (Physical 

Therapy) 

๔. รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล, Ph.D. 

(Physiotherapy) 

๕. ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม, PhD. (Neuromuscular 

Physical Therapy) 

๖. ผศ.ดร.สมพร อ่อนลออ, Ph.D. (Biokinesiology) 

๗. ผศ.ดร.อาทติย์ พวงมะลิ, Ph.D. (Physiotherapy) 

๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษ 

๑. รศ.ดร.ประวิตร  เจนวรรธนะกุล, Ph.D. 

(Physiotherapy) 

๒. รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์, Ph.D. (Physiotherapy) 

๓. รศ.ดร.จรนิต  แก้วกังวาล, Ph.D.(Applied Statistics 

& Programme Evaluation) 

๔. ผศ.ดร.อาทติย์  พวงมะลิ, Ph.D. (Physiotherapy) 

๕. ผศ.ดร.อลงกต  เอมะสทิธิ์, Ph.D. (Rehabilitation 

Science)  

๖. ผศ.ดร.จตุพร  วงศ์สาธติกุล,  Ph.D. (Exercise 

Science)   

 

-ปรับตามข้อมูล

ปัจจุบัน 

-ใ น  ม ค อ . ๒ 

แ ส ด ง ข้ อ มู ล 

ร า ย ช่ื อ  คุ ณ วุ ฒิ

การศึกษา สถาบัน

ที่สาํเร็จการศึกษา 

ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง

ตาราง 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๒๑ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

 ๘. ผศ.ดร.ชุลี โจนส,์ Ph.D. (Sport and Exercise 

Sciences) 

๙. ผศ.ดร.อลงกต เอมะสทิธิ์, Ph.D. (Rehabilitation 

Science) 

๑๐. ผศ.ดร.จตุพร วงศ์สาธิตกุล, Ph.D. (Exercise 

Science) 

๑๑. ผศ.ดร.นวลลออ ธวินชัย, Ph.D. (Pediatric Physical 

Therapy) 

๑๒. นพ. สธุร์ี รัตนะมงคลกุล, Ph.D. (Epidemiology) 

๑๓. อ.ดร. อญัชลี ฝูงชมเชย, Ph.D. (Physiotherapy) 

๑๔. อ.ดร.ผกาวลี พุ่มสทุศัน์, ปร.ด. (วิทยาศาสตร์

การแพทย์) 

๑๕. อ.ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์, Ph.D. 

(Physiotherapy) 

๑๖. อ.ดร.พัชรี คุณคํา้ชู, ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 

๗. ผศ.ดร.ผกาวลี  พุ่มสทุศัน์, ปร.ด. (วิทยาศาสตร์

การแพทย์) 

๘. ผศ.ดร.ไพลวรรณ สตัตานนท,์ Ph.D. 

(Physiotherapy) 

๙. ผศ.ดร.จรรยา  ภัทรอาชาชัย,  Ph.D.  

(Biostatistics)  

๑๐. รศ.ดร.นลินี  พูลทรัพย์, Ph.D.(Clinical 

Pharmacy) 

๑๑. อ.ดร.อญัชลี  ฝูงชมเชย, Ph.D. (Physiotherapy) 

๑๒. อ.ดร.ผกามาศ  พิริยะประสาธน์, Ph.D. 

(Physiotherapy) 

 

 

๔. องค์ประกอบ

เกี่ยวกบั

ประสบการณ์

ภาคสนาม (หน้า 

๑๙ – ๒๐) 

หลักสตูรได้จัดให้มีการฝึกปฏบัิติงาน/ฝึกภาคสนาม ใน

รายวิชา กบ ๕๐๕ ปฏบัิติงานทางคลินิก 

(PX ๕๐๕ Clinical Practice) สาํหรับนิสติที่เข้าศึกษาใน

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

หลักสตูรได้จัดให้มีการฝึกปฏบัิติงาน/ฝึกภาคสนาม ใน

รายวิชา กภ ๕๐๕ ปฏบัิติงานทางคลินิก               

(PTX 505 Clinical Practice) สาํหรับนิสติที่เข้าศึกษา

ในหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

 

ปรับข้อความให้

กระชับ และปรับ

หั ว ข้ อ ใ ห้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

แบบฟอ ร์มใหม่

ของมหาวิทยาลัย 
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๔. องค์ประกอบ

เ กี่ ย ว กั บ

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์

ภาคสนาม (หน้า 

๑๙ – ๒๐) 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณฝึ์กปฏบัิติงาน/

ฝึกภาคสนามของนิสติ  

ข้อที่   

      ๕. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่เข้ามารับ

คาํปรึกษาด้วยความเอื้ออาทร ไม่มีการแบ่งแยก ตาม 

กรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบัดและให้

ความสาํคัญต่อสทิธผู้ิป่วย 

      ๖. สามารถปฏบัิติงานร่วมกบัวิชาชีพต่างๆได้อย่าง

เป็นทมีและมีความเป็นผู้นาํและผู้ตามในทมี 

ปฏบัิติงานอย่างเหมาะสม 

 

๔.๒. ช่วงเวลา 

รายวิชา กบ ๕๐๕ ปฏบัิติงานทางคลินิก ใช้เวลาฝึกงาน

อย่างน้อย ๑๒๐ ช่ัวโมง 

หมายเหตุ ในข้อ ๔.๑.  

ตัดข้อย่อยที่ ๕ และ ๖ ออกเพ่ือลดความซํา้ซ้อน 

 

๔.๒. ช่วงเวลา 

รายวิชา กภ ๕๐๕ ปฏบัิติงานทางคลินิก ใช้เวลาฝึกงาน

อย่างน้อย  ๑๒๐ ช่ัวโมง 

 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 

 ๒ วันคร่ึงต่อสปัดาห์ เป็นเวลา ๒ เดือน 

 

๕ .  ข้ อ กํ า ห น ด

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ทํ า

โ ค ร ง ง า น ห รื อ

งานวิจัย 

(หน้า ๒๐ – ๒๑) 

๕. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจัย 

กาํหนดให้นิสิตทาํปริญญานิพนธ ์โดยมีขอบเขตของ

ปริญญานิพนธท์ี่สามารถทาํเสรจ็ได้ภายในเวลาที่ 

กาํหนด ตลอดจนสามารถสอบผ่านการป้องกนัปริญญา

นิพนธไ์ด้และผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร - 

 

๕. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจัย 

กาํหนดให้นิสิตทาํปริญญานิพนธ ์โดยมีขอบเขตของ

ปริญญานิพนธท์ี่สามารถทาํเสรจ็ได้ภายในเวลาที่กาํหนด 

ตลอดจนสามารถสอบผ่านการป้องกนัปริญญานิพนธไ์ด้

และผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี - 
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 - หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่

มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่เป็นเร่ืองเตม็ 

(Full paper) ระยะเวลาการดาํเนินการทาํปริญญานิพนธ์

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย 

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ (ผนวก ก) 

 

๕.๖. กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ (ผนวก ก) 

- รายงานการประชุม (Proceeding) ที่เป็นเร่ืองเตม็       

(Full paper) ระยะเวลาการดาํเนินการทาํปริญญานิพนธ์

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 

(ภาคผนวก ก) 

๕.๖. กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ (ภาคผนวก ก) 

 

หมวดที ่๔. ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษ

ของนิสติ  

(หน้า ๒๑) 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 
 

คุณลกัษณะ

พเิศษ 

กลยทุธห์รือกิจกรรมของนิสิต 

๑.ด้านภาวะ

ผู้นาํ 

๑.๑   กาํหนดให้มรีายวชิาซึ่งนิสติต้อง

รับผดิชอบและจัดการนาํเสนองานทาง

วิชาการที่ผ่านการค้นคว้า วิจัยอย่างเป็น

ระบบ 

 ๑.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นสิติมกีาร

เข้าร่วมหรือนาํเสนอผลงานทางวชิาการใน

การประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 
 

คุณลกัษณะพเิศษของ

นิสิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

มาตรฐานการเรียนรูท่ี้

สอดคลอ้ง 

๑. มทีกัษะสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปรับตาม

ข้อกาํหนดของ

มหาวิทยาลัย 
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๑. การพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษ

ของนิสติ  

(หน้า ๒๑) 

 

 ๑.๓   กาํหนดให้นิสติต้องมกีารตพิีมพ์ผลงาน

ทางวิชาการในวารสารวิชาการที่ได้รับการ

ยอมรับในฐานข้อมูลระดบัชาต ิ

 ๑.๔   เปิดโอกาสให้นิสติได้แสดงความ

คดิเหน็โดยมอีสิระทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

๒. ด้าน

กระบวนการ

คดิทาง

วิทยาศาสตร์ 

๒.๑ กาํหนดให้มกีารสอดแทรกกระบวนการ

คดิทางวิทยาศาสตร์ในทุกรายวิชา 

 ๒.๒ กาํหนดให้มรีายวิชาที่นิสติมกีารนาํเสนอ

ผลงานที่ผ่านการวเิคราะห์ และเรียบเรียง ด้วย

กระบวนการคดิทางวิทยาศาสตร์ โดยมี

หลักฐานเชงิประจักษ ์

 ๒.๓  มกีจิกรรมในหลักสตูรที่ให้นิสติได้

อภิปรายแลกเปล่ียนความคดิอย่างสร้างสรรค ์

๓.ด้านความ

เชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 

๓.๑   กาํหนดให้รายวิชาปฏบิตังิานทางคลินิก

เป็นรายวิชาบงัคบัโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทกัษะ

และประสบการณท์างวิชาชีพ 

 ๓.๒  กาํหนดให้มกีารสร้างสรรคผ์ลงาน

วิชาการหรืองานวจิัยที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ 

 

๑. มทีกัษะสื่อสาร ด้านที่ ๕ ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๒ สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  และสามารถ

ประเมินความสําเร็จของการ

สื่อสารต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ 

๒.มสีมรรถนะของ

หลักสตูร 

๒.๑  ประยุกต์

กระบวนการวิจัยเพ่ือ

แก้ปัญหาทางวิชาการและ

วิชาชีพได้ 

๒.๒ นาํหลักฐานเชงิ

ประจักษ์มาบูรณาการกบั

องคค์วามรู้ในการดูแล

สขุภาพประชาชนได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

 ด้านที่ ๓ ทกัษะทางปัญญา 

๓.๑ สามารถวิเคราะห์ประเดน็ 

ปัญหาสาํคัญ โดยใช้ความเข้าใจ

อันถ่องแท้ พัฒนาแนวคิดริเร่ิม

ส ร้ า งสรรค์  เ พ่ื อตอบสนอง

ประเด็นปัญหาด้วยดุลยพินิจ

อย่างเหมาะสม  

ด้านที่ ๖ ทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๖.๑ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

เชิงประจักษ์ในการตรวจร่างกาย 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า  วิ นิ จ ฉั ย 

วางแผนและให้การรักษา การ

ป้องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้

คาํแนะนาํและดูแลผู้ป่วยได้ตรง

กบัปัญหาทางกายภาพบาํบดั 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๒๕ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

 
 

๔. ด้าน

คุณธรรม

จริยธรรม 

๔.๑  ส่งเสริมและจัดกจิกรรมให้มกีารพัฒนา

ด้านจิตสาํนึกสาธารณะ โดยตระหนักถงึหน้าที่ 

ความรับผดิชอบของตนเอง ที่มต่ีอวิชาชีพ ต่อ

องคก์ร ชุมชน และสงัคมโดยรวม 

 ๔.๒  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่

ครอบคลุมทั้งการวิจัยและวิชาชพี ในหลักสตูร 

 

 ๖.๒ สามารถพัฒนากระบวนการคดิรวมทั้ง

การใช้เหตผุลทางคลินิก ทกัษะ ประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี

กายภาพบาํบดัเฉพาะด้านได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

๒. การพฒันาผล

การเรียนรู ้ในแต่

ละดา้น 

(หน้า ๒๑ - ๒๗) 

 

๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

๒.๑.๑. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

      ๑.สามารถจัดการเกี่ ยวกับปัญหาทางคุณธรรม 

จริยธรรมในบริบททางวิชาการ วิชาชีพกายภาพบาํบัดและ

การวิจัย  โดยใช้พ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ  จริยธรรม

การวิจัย หลักการทางสิทธิมนุษยชน สทิธิผู้ป่วย สิทธิของผู้

ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ด้วยดุลยพินิจอย่างมี

เหตุผล 

      ๒.สามารถประมวลปัญหาทางด้านจรรยาบรรณ

วิชาชีพและจริยธรรมการวิจัยและริเร่ิมให้เกิดการปรับปรุง

และแก้ไข 

 

 

๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

      ๑. ตระหนักรู้ จริยธรรมวิชาชีพและจริยธรรมการ

วิจัย 

      ๒. สามารถประมวลปัญหา และจัดการปัญหาทาง

คุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนรวมทั้งปัญหาเชิงวิชาการ

หรือวิชาชีพโดยคาํนึงถึงผู้อื่น 

      ๓. แสดงออกภาวะผู้นาํในการส่งเสริมการประพฤติ

ปฏบัิติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

ปรับข้อความให้

กระชับ 

และปรับตัว เลข

ลํา ดับหัวข้อตาม

แบบฟอ ร์มขอ ง

มหาวิทยาลัย 
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หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

       ๓.สามารถสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

แก้ปัญหาให้สอดคล้องกบับริบททางสงัคม 

      ๔.มีความเป็นผู้นําและสามารถส่งเสริมให้มีการ

ประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที่ทาํงานและ

ในชุมชน 

  

 ๒.๒. ความรู้ 

๒.๒.๑. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      ๑.สามารถค้นคว้าความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา 

รวมทั้งวิเคราะห์ ประยุกต์และพัฒนา  ข้อสรุป  ข้อมูล  

ความรู้เชิงประจักษ์ในการรักษาทางกายภาพบาํบัดหรือการ

ดูแลสขุภาพประชาชนได้อย่างมีเหตุผล 

      ๒.มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีหลักการและแนวคิด

ที่เป็นแกนในวิชาชีพกายภาพบาํบัดอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึง 

      ๓.มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวาง

เกี่ยวกับแนวปฏบัิติที่เปล่ียนแปลงไป        ในวิชาชีพและ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

      ๔.มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัยและการบริหารจัดการการวิจัย 

๒. ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

      ๑. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและ/หรือทักษะ

ทางวิชาชีพกายภาพบําบัดอย่างลึกซ้ึง โดยสามารถ

ค้นคว้าและอิงข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทนัสมัย และ

เป็นระบบ 

      ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การ

ออกแบบการวิจัย และการบริหารจัดการการวิจัย และ

ตระหนักถึงผลกระทบของผลงานวิจัยที่มีต่อองค์ความรู้

ในสาขาวิชา 

      ๓. มีความเ ข้าใจในการประยุกต์ใ ช้ศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง และเข้าใจการพัฒนาความรู้ใหม่ เพ่ือใช้ปฏบัิติ

ในวิชาชีพและการวิจัย 

 

ปรับข้อความให้

กระชับ 

และปรับตัว เลข

ลํา ดับหัวข้อตาม

แบบฟอ ร์มขอ ง

มหาวิทยาลัย 
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 ๒.๓. ทกัษะทางปัญญา 

๒.๓.๑. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

       ๑.สามารถวิเคราะห์ประเดน็ และปัญหาสาํคัญโดยใช้

ความเข้าใจอันถ่องแท้ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหา

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

      ๒.สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพ่ือ

ตอบสนองประเดน็ปัญหาด้วยดุลยพินิจอย่างเหมาะสม 

      ๓.สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการ

แนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษา

ในข้ันสงู 

      ๔.สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการวิจัยที่

เกี่ยวกบัการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

      ๕.สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวปฏบัิติในวิชาชีพ

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปล่ียนแปลงไป 

๓. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

      ๑. สามารถวิเคราะห์ประเดน็ ปัญหาสาํคัญ โดยใช้

ความเข้าใจอันถ่องแท้ พัฒนาแนวคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เ พ่ือตอบสนองประเด็นปัญหาด้วยดุลยพินิจอย่าง

เหมาะสม  

      ๒. สามารถค้นคว้า วิพากษ์ สังเคราะห์ และ

ประเมินผลงานทางวิชาการ รวมถึงสร้างสรรค์ผลงาน

ใหม่ 

      ๓. สามารถวางแผนและดาํเนินการโครงการวิจัยที่

เกี่ยวกบัการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

      ๔. สามารถบูรณาการงานวิจัย องค์ความรู้ในศาสตร์

ทางกายภาพบําบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนําไปสู่

สขุภาพที่ดีของประชาชน 

ปรับข้อความให้

กระชับ 

และปรับตัว เลข

ลํา ดับหัวข้อตาม

แบบฟอ ร์มขอ ง

มหาวิทยาลัย 

 ๒.๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๒.๔.๑. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

๔ . ทักษะความสัมพันธ์ ร ะห ว่า ง บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล

และความรับผิดชอบ 
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        ๑. สามารถวางแผน วิเคราะห์ จัดการข้อโต้แย้งและ

แก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ด้วยความรับผิดชอบ

และมีประสทิธภิาพ  

      ๒. มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการเป็น

ผู้นํา  ผู้ตาม ผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสมและมี

ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ  ผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา  

      ๓. มีความสามารถในการแสดงความเหน็ทางวิชาการ

หรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

 

๒.๔.๒. กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      ข้อ ๒. จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีการมอบหมายงาน

รายบุคคลเพ่ือให้เสนอแนวทาง การวางแผน วิเคราะห์และ

แก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความซับซ้อนสงู 

 

๒.๔.๓. กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากรายงานรายบุคคลของงานที่ได้รับมอบหมาย 

      ๑. มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน การบริหาร

จัดการเวลาสาํหรับการเรียนรู้ของตนเอง และร่วมมือกับ

ผู้อื่นอย่างเตม็ที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

      ๒. แสดงบทบาทการเป็นผู้นาํ ผู้ตาม ผู้ประสานงาน

อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน

ประสทิธภิาพในการทาํงานของกลุ่ม  

       ๓. สามารถปรับตัวต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมี

ปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์กบัผู้อื่น 

       ๔. มีความสามารถในการแสดงความเห็นทาง

วิชาการหรือวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

 

กลยุทธก์ารสอน 

      ข้อ ๒. จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีการมอบหมาย

งานรายกลุ่มเพ่ือให้เสนอแนวทาง การวางแผน วิเคราะห์

และแก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความซับซ้อนสงู 

 

วิธกีารวัดและประเมินผล 

ประเมินจากรายงานรายกลุ่มของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

ปรับข้อความให้

กระชับ และปรับ

กลยุทธ์และวิธีการ

ป ร ะ เ มิ น ใ ห้

สอดคล้องกับผล

การเรียนรู้ในด้าน

ที่รับผิดชอบ 

และปรับตัว เลข

ลํา ดับหัวข้อตาม

แบบฟอ ร์มขอ ง

มหาวิทยาลัย 
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๒.๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ๑.สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง วิพากษ์ สรุปและ

นํามาใช้ซ่ึงข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ สรุปและ

เสนอแนะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาชีพได้ 

      ๒. มีทกัษะและความสามารถในการใช้และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือทางงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัปัญหาได้ 

      ๓. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการ

พูด การเขียน ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ

และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 

      ๔. สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาํเสนอผลงานทั้ง

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ   ผ่านทางสื่อที่เหมาะสม 

๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ๑.มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิ ติ เ พ่ือการ

ศึกษาวิจัยและประกอบวิชาชีพ  

      ๒.สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถประเมินความสําเร็จของการสื่อสารต่อกลุ่ม

บุคคลต่างๆ 

      ๓. สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ 

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนสามารถ

จัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือนําเสนอผ่านสื่อที่

เหมาะสม 

      ๔. มีทักษะ และความสามารถในการใช้ และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือทาง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัปัญหาได้ 

ปรับข้อความให้

กระชับ 

และปรับตัว เลข

ลํา ดับหัวข้อตาม

แบบฟอ ร์มขอ ง

มหาวิทยาลัย 

 ๒.๖ ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

๒.๖.๑. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

 

 

๖ ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๓๐ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

       ๑. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการ

ตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผนและให้การ

รักษา การป้องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนําและ

ดูแลผู้ป่วยได้ตรงกบัปัญหาทางกายภาพบาํบัด 

      ๒. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้

เหตุผลทางคลินิก ทกัษะ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ

ทา ง วิ ช า ชีพกายภาพบํ า บั ด เ ฉพา ะ ด้ าน ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสทิธภิาพ  

      ๓. สามารถเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการค้นคว้าและ

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีประสทิธภิาพ  

      ๔. สามารถนาํบทสรุปจากการค้นคว้าและวิเคราะห์มา

ประยุกต์และปรับปรุงแผนการให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็น

ระบบ 

      ๕. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่ เ ข้ามารับ

คาํปรึกษาด้วยความเอื้ออาทร ไม่มีการแบ่งแยก ตามกรอบ

ของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาํบัดและให้ความสาํคัญ

ต่อสทิธผู้ิป่วย 

      ๖. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้อย่าง

เป็นทีมและมีความเป็นผู้นําและผู้ตามในทีมปฏิบัติงาน

อย่างเหมาะสม 

 

      ๑. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการ

ตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย วางแผนและให้

การรักษา การป้องกัน การส่งเสริม รวมถึงให้คาํแนะนาํ

และดูแลผู้ป่วยได้ตรงกบัปัญหาทางกายภาพบาํบัด 

      ๒. สามารถพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งการใช้

เหตุผลทางคลินิก ทักษะ ประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพกายภาพบาํบัดเฉพาะด้านได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

      ๓. สามารถให้การดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่ เข้ามารับ

คําปรึกษาด้วยความเอื้ ออาทร ไม่มีการแบ่งแยก ตาม

กรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบําบัดและให้

ความสาํคัญต่อสทิธผู้ิป่วย 

๔. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆได้อย่างเป็น

ทมีและมีความเป็นผู้นาํและผู้ตามในทมีปฏบัิติงานอย่าง

เหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับข้อความให้

กระชับและปรับ

กลยุทธ์การสอน

ให้สอดคล้องกับ

ก า ร พั ฒ น า

คุณลักษณะพิเศษ

ของนิสติ 

 

และป รับตัว เลข

ลํา ดับหัวข้อตาม

แบบฟอ ร์มขอ ง

มหาวิทยาลัย 
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หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

 ๒.๖.๒  กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน

ทกัษะการปฏบัิติทางวิชาชีพ 

๔.กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สทิธิผู้ป่วย

และเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ จรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพกายภาพบาํบัด  ในช่วงการฝึกปฏบัิติงานและการ

ทาํงานวิจัยทางคลินิก 

กลยุทธก์ารสอน 

      ๔. กระตุ้นและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมสิทธิ

ผู้ป่วย จิตอาสาและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด  ในช่วงการเรียน 

การฝึกปฏบัิติงานและการทาํงานวิจัยทางคลินิก 

 

สรุปมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของ

หลักสตูร  

(หน้า ๒๗ – ๒๘) 

- ไม่มีหัวข้อน้ี - สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสตูร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้/ รายละเอยีดผลการเรียนรู้ 

เ พ่ิ ม  ต า ม

แบบฟอ ร์มใหม่

ของมหาวิทยาลัย 

๓. แผนที่แสดงการ

กระจายความ

รับผิดชอบ

มาตรฐานผลการ

เรียนรู้จากหลักสตูร

สู่รายวิชา  

(หน้า ๒๙ - ๓๐) 

 

 

 

 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเ รียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา (Curriculum 

Mapping)  

 

 

 

 

 

 

 

ป รั บ ต า ม ก า ร

พั ฒ น า ผ ล ก า ร

เ รี ยน รู้ ในแ ต่ละ

ด้านที่ปรับใหม่ให้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

ข้อ เสนอจากทุก

ภาคส่วน 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชากายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  พ.ศ.๒๕๖๐     ฉ-๓๒ 

 



หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม (พ.ศ.๒๕๕๔) หลกัสูตรปรบัปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐) หมายเหตุ 

หมวดที ่๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

หน้า ๓๑ หลักเกณฑ์ในข้อต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๔ 

หลักเกณฑใ์นข้อต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

หมวดที ่๖ การพฒันาคณาจารย ์

หน้า ๓๒  - คงเดิม -  

หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

หน้า ๓๒ – ๓๘ ๑. การบริหารหลักสตูร 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

๓. การบริหารคณาจารย์ 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๕. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนาํนิสติ 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

๗.ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 

 

หมายเหตุ เน้ือหาประกอบไปด้วย ๗ ด้านที่สอดคล้อง

กบัรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report 

: SAR) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

(มคอ.7) ประจาํปีการศึกษา 2558(ฉบับปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ) 

๑. การบริหารหลักสตูร 

๒. บัณฑติ 

๓. นิสติ 

๔. อาจารย์ 

๕. หลักสตูร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 

ป รั บ ต า ม

แบบฟอ ร์มใหม่

ของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ช 

ประวติั และรายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  รัมภา บุญสนิสขุ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Rumpa Boonsinsukh 

ตําแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

ทีทํ่างาน   คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02 649 5000 ต่อ 27305 

Email    rumpa@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสํ่าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสํ่าเร็จ 

วท.บ. กายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 

Postgraduate Diploma Neurology Curtin University, Australia 2539 

Ph.D. Rehabilitation Science McGill University, Canada 2546 

 

ความเชี่ยวชาญ  

กายภาพบาํบัดทางระบบประสาท การควบคุมการทรงตัวและการควบคุมการเคล่ือนไหว 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

Chinsongkram B, Chaikeeree N, Saengsirisuwan V, Boonsinsukh R. Responsiveness of  the 

balance evaluation system test (BESTest) in persons with stroke. Physical Therapy2016;96 

(10): 1638-1647. 

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.  

 

 

ช-๑ 
 



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) 

 

 
 

ช-๒ 
 



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 

 
  

ช-๔ 
 



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. 

ช-๕ 
 



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 

ช-๖ 
 



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
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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ภาคผนวก ซ 

เอกสารแสดงความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
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