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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบดั 
Bachelor of Science Program in Physical Therapy 

2. ชื่อปริญญา 
วิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบําบัด) 
วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
Bachelor of  Science (Physical Therapy) 
B.Sc. (Physical Therapy) 

3. ชื่อท่ีลงในใบ TRANSCRIPT 
ก. แบบปกต.ิ.... .....FIELD OF STUDY   Physical Therapy 
ข.แบบมีวิชาโท...... FIELD OF STUDY   Major in Physical Therapy 
                       Minor in (วิชาโทที่นิสิตเลือก) 

4. ประเภทหลักสูตร (ระบุประเภทหลักสูตรทั้งเชิงการจัดการและเชิงการเก็บเงิน) 
เชิงการจัดการ 

 หลักสูตรปกต ิ
 หลักสูตรนานาชาติ 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

เชิงการจัดเก็บเงิน 
 หลักสูตรปกต ิ 
 หลักสูตรพิเศษ     

5. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ภาควิชากายภาพบําบัด  คณะสหเวชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

6. ความรวมมือกับหนวยงานอืน่ 
6.1 หลักสูตรนี้จะมีความรวมมือกับหนวยงานอื่นในจฬุาฯ  ไดแก 

1) คณะวิทยาศาสตร 
โดยรวมมือในลักษณะที่มีคณาจารยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรบังคับพื้นฐาน 
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2)    คณะนิเทศศาสตร 
โดยรวมมือในลักษณะที่มีคณาจารยสอนในรายวิชาหลักและการปฏิบตัิทางวาทนิเทศ 

3) คณะแพทยศาสตร 
โดยรวมมือในลักษณะที่มีคณาจารยสอนในรายวิชาทีเ่กี่ยวของกับพื้นฐานความรูทางการแพทย 

4)    คณะจิตวทิยา 
       โดยรวมมอืในลักษณะทีม่ีคณาจารยสอนในรายวิชาจติวิทยาทัว่ไปและจติวทิยาพฒันาการ 
5)    สถาบันภาษา 
       โดยรวมมอืในลักษณะทีม่ีคณาจารยสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  
6) สํานักงานจัดการศึกษาทั่วไป 

โดยความรวมมือในลักษณะที่มีคณาจารยสอนในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป 
7) คณะวิชาตางๆ ในจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยัที่มีการสอนรายวิชาหมวดวิชาเลือกเสร ี
 

6.2 หลักสูตรนี้จะมีความรวมมือกับหนวยงานอื่นนอกจฬุาฯ 
ไดแก    แผนกกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 

- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
- โรงพยาบาลตํารวจ 
- โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- โรงพยาบาลศิริราช 
- โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 
- โรงพยาบาลภมูิพลอดุลยเดช 
- โรงพยาบาลชลประทาน 
- โรงพยาบาลและสถาบันราชานุกูล 
- มูลนิธิอนุเคราะหเด็กพกิารปากเกร็ด 
- โรงพยาบาลโรคทรวงอก 
- โรงพยาบาลราชวิถี 
- สํานักแพทยหลวงจิตรดา 
- โรงพยาบาลสงฆ 
- โรงพยาบาลกลาง 
- โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
- โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
- คลินิกการกฬีา 
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- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 
- โรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา 
- โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
- ศูนยเวชศาสตรฟนฟูสวางคนิวาส 
- โรงพยาบาลในสวนภูมิภาคในสังกัดสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          

โดยรวมมือในลักษณะใหใชสถานที่ฝกงานภาคสนามและอาจารยผูควบคุมการปฏิบัติงาน 
ทางคลินิก 
 

7. หลักการ  เหตุผล  และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 
7.1 หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวทิยาลัย  เมื่อป พ.ศ. 2538  และไดผลิตบัณฑติกายภาพบําบดัรุนแรกเมื่อป พ.ศ. 
2541  ในระหวางดําเนินการเรียนการสอนภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร  ซ่ึงเปนหนวยงานที่
รับผิดชอบหลักสูตรโดยตรงไดทําการประเมินหลักสูตร  ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและเนื้อหาเปนการ
ภายในเปนระยะอยางตอเนือ่ง  อยางไรกต็าม  ภาควิชามิไดทําการปรบัปรุงในระดบัโครงสราง   เนื่องจาก
ความไมพรอมของคณาจารยและชวงเวลาที่จะดําเนินการ  ตลอดจนยังอยูระหวางการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต 

ปจจุบัน  ภาควิชากายภาพบําบัด  ไดผลิตบัณฑิตสูการบริการสาธารณสุข 5 รุน  ภาควิชาฯ เห็น 
วาเปนระยะเวลาที่สมควรใหมีการทบทวนหลักสูตร   เนื่องจากในระยะแรก  การผลิตบัณฑิตมีเปาหมายเพื่อ
แกไขปญหาความขาดแคลนนักกายภาพบําบัดในประเทศไทย  ทําใหบณัฑิตสวนใหญปฏิบัติงาน
สถานพยาบาล  อยางไรก็ตาม ปจจุบันรูปแบบการปฏิบัติงานของบัณฑติกายภาพบําบดัเปลี่ยนแปลงไป  จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม  วิกฤตเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายสุขภาพของประเทศ นอกจากนี้  การ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. 2544  ลวนแลวแตมีผลตอกระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพ
สังคม  นอกจากนี้ จากผลการประเมินหลักสูตรของคณาจารยภาควิชาฯ  ซ่ึงเปนผูผลิต  ผูใชบัณฑิต  ศิษยเกา  
และศิษยปจจบุัน  ทําใหภาควิชาฯ ตองดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชา  และวิธีการจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อใหบณัฑติของภาควิชาฯ เปนผูที่มีความรูความสามารถใน
วิชาชีพกายภาพบําบัด  ทั้งในดานการสงเสริม  ปองกนั  รักษาและฟนสภาพ  สามารถมองปญหาแบบองค
รวม  มีความคดิวิเคราะห  แกปญหาอยางเปนขั้นตอน  และมีความใฝรู  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมี
มาตรฐานที่อยูในระดับเดยีวกับนานาชาต ิ
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7.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
7.2.1 วัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีุณลักษณะดังนี้ 

1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรพื้นฐาน สังคม วัฒนธรรม พฤติกรรม ความเจริญ
ทางดานรางกายและจิตใจของมนุษย 

2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของรางกายมนุษย โรค และความผิดปกติ
เปนอยางดี 

3) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทางกายภาพบําบัด ในการตรวจรางกายประเมินผล  
รักษาและฟนสภาพผูปวย  ตลอดจนสามารถนํามาปฏิบัติไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ 

4) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการทําวิจัย และสามารถรวมทําวิจัย เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 

5) สามารถประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการตรวจประเมิน  รักษาและ
การแกไขปญหาผูปวยไดเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

6) สามารถใหความรู  คําแนะนํา  ในการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรคและภาวะความ
ผิดปกติของรางกายใหแกผูปวย  ครอบครัว  และชุมชนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

7) มีความรูในการบริหารงานสาธารณสุขและการบริหารงานบุคคล 
8) สามารถศึกษาคนควาและแสวงหาความรูความชํานาญทางกายภาพบําบัดและวิชาการที่

เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง 
9) มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย มนุษยสัมพันธ ตลอดจน

ความรับผิดชอบในหนาที่ตอผูปวยและสังคม 
 

7.2.2 วัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีความรูความสามารถในรักษาและฟนฟูสภาพผูปวย  รวมถึงการสงเสริมและการปองกัน

การเกิดโรคในผูปวยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม 

2) สามารถประยุกตและใหความรูทางกายภาพบําบัดในการสงเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรค
และภาวะความผิดปกติของรางกายและจิตใจแกประชาชนไดอยางเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม 

3) มีมนุษยสัมพันธและความเปนผูนํา มีความรูเกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข การบริหาร
บุคคล  และระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน  และสามารถนําความรูเหลานี้มาใชได
อยางเหมาะสม 

4) มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  ตลอดจนมีความรบัผิดชอบ
ในหนาที่ตอประชาชนและสังคม 
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5) มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู  สามารถคนควาวิจัย และแสวงหาความรูความชํานาญทาง
กายภาพบําบัดและวิชาการที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางกายภาพบําบัด 

6) มีความสามารถใชวิจารณญาณในการแกปญหาทางวิชาชีพและชีวิตประจําวันแบบองครวม
ไดอยางเปนระบบ 

7.3 ภาวะความตองการบัณฑิต 
บัณฑิตกายภาพบําบัดเปนทีต่องการของประเทศ จัดอยูในสาขาขาดแคลน บัณฑิตสามารถ 

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ สมาคมกฬีา ศูนยฟนฟู และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 
8. หลักสูตรท่ีเสนอเปดใหม/ปรับปรุงมีลักษณะคลายคลึงกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนอยูแลวในจุฬาฯ 

                ไมมี 
 

9. หลักสูตรลักษณะนี้มีเปดสอนอยูแลวท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ  ไดแก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) ของมหาวิทยาลัยตอไปนี้ 

1) มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
6) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
7) มหาวิทยาลัยรังสิต 
8) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

10. หลักสูตรท่ีเสนอเปดใหม/ปรับปรุงเปนหลักสูตรท่ีจะไดรับความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
หรือไม 
  ไมมี 
 

11. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ทานใชประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้    
              ไมมี 
  

12. กําหนดการเปดสอนหลักสูตรปรับปรุง   
  ปการศึกษา  2548 

 เร่ิมใชหลักสูตรเดิมเมื่อปการศึกษา 2538 
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13. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 
สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  และเปนไปตามระเบียบของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

14. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
เปนไปตามหลักเกณฑของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
15. ระบบการศึกษา 

ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน 2  ภาคการศึกษา (semester) คือ ภาค
การศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูรอน (summer session) ตอจากภาคการศึกษา
ปลายอีก 1 ภาคก็ได ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  สวนภาคฤดูรอน      
มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห    ทั้งนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียน
ในภาคการศึกษา 

  

16. ระยะเวลาการศึกษา 
เปนหลักสูตร 4 ป มีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวา 7 ภาคการศึกษา และไมเกิน 16 ภาคการศึกษา 

 

17. การลงทะเบียนเรียน 
นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ไมต่าํกวา 9 หนวยกิต และไมเกนิ 22 หนวยกติ 

สวนในภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนเรยีนไดไมเกิน 7 หนวยกิต   
 

18. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
เกณฑการวดัผล   นิสิตตองสอบไดเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D จึงถือวาสอบผาน ถาสอบไดเกรด  

F ถือวาสอบไมผาน และถาเปนวิชาบังคับตามหลักสูตร นิสิตตองลงทะเบียนเรียนใหม แตถาเปนวิชาเลือก 
นิสิตสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไมผานได 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1. นิสิตที่ศึกษามาแลวไมต่ํากวา 7 ภาคการศึกษา และเรียนครบตามหลักสูตรของภาควิชา 

จะตองยืน่ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาทีสํ่านักทะเบยีนและประมวลผล ตามเวลาที่กําหนดใหยื่นความ
จํานง 
  2. สํานักทะเบยีนและประมวลผล สงผลการลงทะเบียนเรียนและผลการสอบของนิสิตที่ยื่น
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาใหคณะตรวจสอบหลักสตูร 
  3. คณะสงใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบหลักสูตร 
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  4. เมื่อนิสิตสอบไดครบตามหลักสูตรและนิสิตไดแตมเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป งานทะเบียน
คณะเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพจิารณาอนุมัตใิหสําเร็จการศกึษาได 
และจัดทําประกาศรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา สงใหสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาตอไป 
 
19. อาจารยผูสอน 

19.1  อาจารยประจําในภาควิชา 
ช่ือ-นามสกุล วุฒ ิ ตําแหนง 

1.  ดร.จิตอนงค  กาวกสิกรรม  วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล  
เกียรตินยิม อันดับ 1   
M.S. (Orthopaedic Physical Therapy) 
University of Pittsburgh, USA 
Ph.D (Neuromuscular Physical Therapy) 
University of Iowa, USA 

ผูชวยศาสตราจารย 

2.  สมนึก  กุลสถิตพร  วท.บ. (กายภาพบําบัด)  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
เกียรตินยิมอันดับ 2 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย 

3.  เปรมทิพย  ทวีรติธรรม วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
เกียรตินยิม อันดับ 1 
วท.ม. (สรีรวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผูชวยศาสตราจารย 

4.  นิธิมา  เพียวพงษ  วท.บ. (กายภาพบําบัด)  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ลาศึกษาตอตางประเทศ) 

ผูชวยศาสตราจารย 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒ ิ ตําแหนง 
5.  ดร.ประวิตร  เจนวรรธนะกุล วท.บ. (กายภาพบําบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล  

เกียรตินยิม อันดับ 2  
M.App.Sc. (Physiotherapy) 
University of South Australia 
Ph.D (Health Sciences)  
University of South Australia 

อาจารย 

6.  ดร.รสลัย  กัลยาณพจนพร วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล  
เกียรตินยิม อันดับ 2 
M.App.Sc. (Physiotherapy) 
University of South Australia 
Ph.D (Health Sciences)  
University of South Australia 
 

อาจารย 

7. ดร. ปราณีต  เพ็ญศรี วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล    
M.Med.Sci (Sport and Exercise Science) 
University of Sheffield,UK 
Ph.D (Physiotherapy)  
University of Ulster, UK 

อาจารย 

8. ดร.อดิษฐ  จิรเดชนันท วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
M.Physio (Manips) 
University of South Australia 
Ph.D (Physiotherapy) 
University of Sydney  

อาจารย 

9.  แดนเนาวรตัน  จามรจันทร   วท.บ. (กายภาพบําบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาจารย 

10.  สุจิตรา  บุญหยง วท.บ. (กายภาพบําบัด)  มหาวิทยาลยัมหิดล 
วท.ม. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒ ิ ตําแหนง 
11.  ภูษิตา  บริสุทธิกุล  วท.บ. (กายภาพบําบัด)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วท.ม. (สรีรวิทยาออกกําลังกาย) 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย 

12.  อัญชลี   ฝูงชมเชย วท.บ. (กายภาพบําบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ลาศึกษาตอตางประเทศ) 

อาจารย 

13.  มนทกาน  ไชยกุมาร วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ลาศึกษาตอตางประเทศ) 

อาจารย 

 
19.2  อาจารยประจาํนอกภาควิชา 

  ปยนาถ   เพชรจันทร  วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหดิล     ผูชวยศาสตราจารย 
    วท.ม. (วิทยาศาสตรรังสี) ม.มหิดล   
   

 
19.3  อาจารยพิเศษ 

19.3.1 อาจารยพิเศษสอนภาคทฤษฎี 
ในบางหวัขอเฉพาะดาน  ภาควิชากายภาพบําบัดเชิญอาจารยผูทรงคุณวฒุิที่มีความเชี่ยวชาญ 

เฉพาะเรื่องจากหนวยงานภายในและภายนอกจุฬาลงกรณมหาวิทยาล ัยมาทําการสอน ซ่ึงจะเสนอแตงตั้งเปน
รายป 

19.3.2  อาจารยพิเศษควบคุมการปฏิบัติงานทางคลินิก 
ภาควิชากายภาพบําบัดเชิญนักกายภาพบําบัดที่มีประสบการณทางคลินิก ในสถานพยาบาล  

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวดั เปนอาจารยพิเศษควบคุมการ
ปฏิบัติงานทางคลินิก ซ่ึงจะเสนอแตงตั้งเปนรายป 
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20. จํานวนนิสติ 
 

ปการศึกษา                  จํานวนนิสิต 
2545 2546 2547 2548 2549 

นิสิตใหม (คน) 55 41 59 60 60 
นิสิตเดิม (คน)    104 108 113 135 154 
รวม (คน) 159 149 172 195 214 
สําเร็จการศึกษา (คน) 33 28 38 41 35 

 
21. สถานที่และอุปกรณการสอน (สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการสอนที่มีอยูแลว

และที่ตองการเพิ่มในอนาคต) 
ภาควิชากายภาพบําบัดใชอาคารวิทยกิตติ์ (ชั้น 13)  เปนหองบรรยาย  หองปฏิบัติการ หองฝก

ปฎิบัติงานทางคลินิก  และสํานักงานภาควิชา   ในสวนของอุปกรณการสอนภาควิชามีครุภัณฑและวัสดุ
การศึกษาในจาํนวนที่สามารถบริหารจัดการใหพอเพยีงกบัการดําเนินการเรียนการสอนของนิสิตได  ในการ
ฝกภาคปฏิบัติงานทางคลินิกนั้น  ภาควิชากายภาพบําบดัไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลเอกชน และ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร  
สํานักพระราชวัง  และสภากาชาดไทย  ในการรับนิสิตไปฝกงานภายใตการควบคุมดแูลของนักกายภาพบําบัด
ที่ประจําอยูในโรงพยาบาลนั้นๆ 

 
22. หองสมุด (จํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสาร เอกสารอื่นๆ ที่สัมพันธกับสาขาที่เปดสอน รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ) 

คณะสหเวชศาสตรมีหองสมุดและหองปฏบิัติการคอมพิวเตอรตลอดจนมีบริการ Internet     เปด
ใหบริการในเครือขายจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อใหนสิิตสามารถสืบคนทางอิเล็กทรอนิกส  และหองสมุด
ภาควิชากายภาพบําบัด มีตําราที่เกี่ยวของโดยตรง จํานวน 419 รายการ  นอกจากนี้ นสิิตกายภาพบําบัด
สามารถใชบริการหองสมุดคณะแพทยศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และสถาบันวิทย
บริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีตําราที่เกี่ยวของกบักายภาพบําบดั วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ  
ฐานขอมูล และCD-ROM นอกจากนี้ ภาควิชากายภาพบาํบัดยังมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนทีม่ี
หลักสูตรกายภาพบําบัดในการอนุเคราะหการยืมวารสารและตําราซึ่งกันและกัน 
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23. งบประมาณ 
ใชงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรรจากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

   24      หลักสูตรปรับปรุงมี 2 แบบ 
ก. โปรแกรมปกติ 
ข. โปรแกรมมีวิชาโท 
24.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ก.โปรแกรมปกติ ข.โปรแกรมมีวิชาโท  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 145 หนวยกิต 
24.2 โครงสรางหลักสูตร    
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 145 หนวยกิต 
1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 30 30 หนวยกิต 
 -   กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 3 หนวยกิต 
  -   กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 3 หนวยกิต 
  -   กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 6 หนวยกิต 
  -   กลุมวิชาสหศาสตร 3 3 หนวยกิต 
  -   กลุมวิชาภาษาอังกฤษตางประเทศ 12 12 หนวยกิต 
  -  บังคับเลือกตามกําหนดของคณะ 3 3 หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 98 109 หนวยกิต 
   ก. กลุมวิชาพื้นฐาน 25 25 หนวยกิต 
   ข. กลุมวิชาชีพ 73 69 หนวยกิต 
    ค.กลุมวิชาโท - 15 หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 หนวยกิต 

 

24.3  รายวิชาท่ีกําหนดในแตละหมวด   

        1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
              1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
               1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 
               1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
               1.4 กลุมวิชาสหศาสตร 3 หนวยกิต 
               1.5 กลุมวิชาภาษาอังกฤษตางประเทศ 12 หนวยกิต 
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 5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชวีติจริง 1  3(2-2-5) 
                Experiential English I   
 5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชวีติจริง 2  3(2-2-5) 
                Experiential English II   
 5500211* การฟงและการพดูภาษาอังกฤษสาํหรับสหเวชศาสตร  3(2-2-5) 

 
               Listening and speaking English for Allied Health  
               Sciences   

 5500311* การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับสหเวชศาสตร  3(2-2-5) 

                Writing English for Allied Health Sciences   
               1.6 วชิาบังคับเลือกตามกําหนดของคณะ 3 หนวยกิต 
 ใหนิสิตเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี ้
 3800101 จิตวทิยาทั่วไป  3(2-2-5) 
                 General Psychology   

   

         2) หมวดวิชาเฉพาะ 98-109 หนวยกิต 
              ก. กลุมวิชาพื้นฐาน 25 หนวยกิต 

2301103 แคลคูลัส 1  3(3–0–6) 
 Calculus I   

2302117* เคมีทั่วไป   4(4-0-8) 
 General Chemistry    

2302178 ปฏิบัติการเคมี  1(0–3-0) 
 Chemistry Laboratory   

2302261 เคมีอินทรีย 1  2(2–0-4) 
 Organic Chemistry I   

2303103 ชีววิทยาทั่วไป  3(3–0–6) 
 General Biology   

2303104 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป  1(0–3-0) 
 General Biology Laboratory   

2304105 ฟสิกสทั่วไป 1  3(3–0–6) 
 General Physics I   

 
__________________________________
*รายวิชาเปดใหม 



 

 

13 

2304106 ฟสิกสทั่วไป 2  3(3–0–6) 
 General Physics II   

2304183 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  1(0–3-0) 
 General Physics Laboratory I   

2304184 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  1(0–3-0) 
 General Physics Laboratory II   

2310222* ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตรการแพทย  2(2-0-4) 
 Biochemistry for Medical Sciences   

2310252 ปฏิบัติการชีวเคมีวิทยาศาสตรการแพทย  1(0–3-0) 
 Biochemistry Laboratory for Medical Sciences   
   
              ข. กลุมวิชาชพี 69-73 หนวยกิต 
                              #2804201 หลักและการปฏิบัติทางวาทนิเทศ  3(3–0–6) 

 
Principles and Practices of  Speech 
Communication   

                 3001211    ประสาทกายวภิาคศาสตร  2(2-0-4) 
 Neuroanatomy   
                 3002361 กุมารเวชศาสตรสําหรับนักกายภาพบําบัด  1(1-0-2) 

 Pediatrics for Physical Therapist   
                 3017211 สรีรวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด  3(3–0–6) 

 Physiology for Physical Therapist   
                 3017213 ปฏิบัติการสรีรวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด  1(0–3-0) 

 Physiology for Physical Therapist Laboratory   
                 3018301 สูติศาสตร-นรีเวชวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด  1(1-0-2) 

 Obstetrics and Gynecology for Physical Therapist   
                 3700463 เวชศาสตรชุมชนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  1(1-0-2) 

 Community Medicine for Health Sciences   
                3704204 จิตเวชศาสตรพื้นฐานสําหรบันักกายภาพบําบัด  1(1-0-2) 

 Basic Psychiatry for Physical Therapists   
3742110* บทบาทของกายภาพบําบดั  1(1-0-2) 

 Roles of Physical Therapy   
__________________________________
*รายวิชาเปดใหม 
#รายวิชาสําหรบัโปรแกรมปกติเทานั้น 
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3742201* กายวิภาคศาสตรของมนุษย 1  4(2-6-4) 
 Human Anatomy I   

3742202* กายวิภาคศาสตรของมนุษย 2  2(1-3-2) 
 Human Anatomy II   

3742210* หลักการพื้นฐานทางกายภาพบําบัด  3(1-6-2) 
 Fundamentals of Physical Therapy   

3742211* การรักษาดวยไฟฟา  4(2-6-4) 
 Electrotherapy   

3742212* การออกกําลังกายเพื่อการรักษา  3(2-3-4) 
 Therapeutic Exercise   

3742213* วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว  2(1-2-3) 
 Kinesiology   

3742214* กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1  2(1-3-2) 
 Musculoskeletal Physical Therapy I   

3742301* อายุรศาสตรสําหรับนักกายภาพบําบัด   2(2-0-4) 
 Medicine for Physical Therapists   

3742302* วิธีวิทยาการวจิัยทางกายภาพบําบัด  2(2-0-4) 
 Research Methodology in Physical Therapy   

3742303*  1(1-0-2) 
 
การบริหาร การจัดการ และจรรยาบรรณสําหรับ
กายภาพบําบัด   

 
Administration, Management and Ethics for 
Physical Therapy   

3742310* กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2  2(1-3-2) 
 Musculoskeletal Physical Therapy II   

3742311* กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 1  2(1-3-2) 
 Neurological Physical Therapy I   

3742312* กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 2  2(1-3-2) 
 Neurological Physical Therapy II   

3742313* กายภาพบําบัดสําหรับเด็ก 1  2(1-3-2) 
 Pediatric Physical Therapy I   

 _____________________________ 
*รายวิชาเปดใหม 
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3742314* กายภาพบําบัดสําหรับเด็ก 2  2(1-3-2) 
 Pediatric Physical Therapy II   

#3742315* กายภาพบําบัดสําหรับสุขภาพสตรี 1  1(1-0-2) 
 Physical Therapy in Woman Health I   

#3742316* กายภาพบําบัดสําหรับผูสูงอาย ุ  1(1-0-2) 
 Geriatric Physical Therapy   

3742317* กายภาพบําบัดสําหรับสุขภาพสตรีและผูสูงอายุ   1(1-0-2) 
 Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics    

3742318* กายภาพบําบัดทางระบบหัวใจและปอด 1  2(1-3-2) 
 Cardiopulmonary Physical Therapy I   

3742330* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 1  2(0-10-0) 
 Practice in Physical Therapy I   

3742331* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 2  5(0-25-0) 
 Practice in Physical Therapy II   

3742410* กายภาพบําบัดทางระบบหัวใจและปอด 2  2(1-3-2) 
 Cardiopulmonary Physical Therapy II   

3742411* โครงงานทางกายภาพบําบัด  1(0-3-0) 
 Senior Project in Physical Therapy   

3742431* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 3  5(0-25-0) 
 Practice in Physical Therapy III   

3742432* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 4  3(0-15-0) 
 Practice in Physical Therapy IV   

                  3804102 มูลสารจิตวิทยาพัฒนาการ  2(2-0-4) 
 Fundamentals of Developmental Psychology   

 

              ค. กลุมวิชาโท                                                                       ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 หลักสูตรแบบมีวิชาโทใหเลือกกลุมวิชาโทที่เปดสอนในคณะสหเวชศาสตร  

 หรือกลุมวิชาโทขามสาขาในตางคณะไดตามความสนใจ   
 

 

 

 

*รายวิชาเปดใหม 
#รายวิชาสําหรบัโปรแกรมปกติเทานั้น 
รายวิชาสําหรับโปรแกรมมีวิชาโทเทานัน้ 
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         3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
                เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 
24.4 แผนการศึกษา 
        24.4.1 โปรแกรมปกต ิ

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาตน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
2302117 เคมีทั่วไป 4(4-0-8) 

 General Chemistry  
2304105 ฟสิกสทั่วไป 1    3(3-0-6) 

 General physics I  
2304183 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1    1(0-3-0) 

 General Physics Laboratory I  
3800101 จิตวิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 

 General Psychology  
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง 1 3(2-2-5) 

 Experiential English I   
xxxxxxx หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6 

 General Education  
 รวมหนวยกิต 20 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
2301103 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I  
2302178 ปฏิบัติการเคมี 1(0-3-0) 

 Chemistry Laboratory  
2303103 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Biology  
2303104 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1(0-3-0) 

 General Biology Laboratory       
2304106 ฟสิกสทั่วไป 2 3(3-0-6) 

 General Physics II  
2304184 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-0) 

 General Physics Laboratory II  
3742110* บทบาทงานทางกายภาพบําบัด 1(1-0-2) 

 Roles of Physical Therapy  
3804102 มูลสารจิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 

 Fundamentals of  Developmental Psychology    
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง 2 3(2-2-5) 

 Experiential English II  
xxxxxxx หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 3 

 General Education  
      รวมหนวยกิต 21 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________  
*รายวิชาเปดใหม 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาตน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
2302261 เคมีอินทรีย 1 2(2-0-4) 

 Organic Chemistry I  
#2804201 หลักและการปฏิบัติทางวาทนิเทศ 3(3-0-6) 

 Principles and Practices of  Speech                       
 Communication  

3017211 สรีรวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด 3(3-0-6) 
 Physiology for Physical Therapist  

3017213 ปฏิบัติการสรีรวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด 1(0-3-0) 
 Physiology for Physical Therapist  Laboratory  

3742201* กายวิภาคศาสตรของมนุษย 1 4(2-6-4) 
 Human Anatomy I  

3742210* หลักการพื้นฐานทางกายภาพบําบัด   3(1-6-2) 
 Fundamentals of  Physical Therapy  

xxxxxxx หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6 
 General Education  
                     รวมหนวยกิต 22 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________
*รายวิชาเปดใหม 
#รายวิชาสําหรบัโปรแกรมปกติเทานั้น 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
รหัสวิชา      ชื่อวิชา หนวยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
2310222* ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตรการแพทย 2(2-0-4) 

 Biochemistry for Medical Sciences  
2310252 ปฏิบัติการชีวเคมีวิทยาศาสตรการแพทย 1(0-3-0) 
                 Biochemistry Laboratory  for Medical Sciences  
3000211 ประสาทกายวภิาคศาสตร 2(2-0-4) 
 Neuroanatomy  
3742202* กายวิภาคศาสตรของมนุษย 2     2(1-3-2) 
 Human Anatomy II  
3742211* การรักษาดวยไฟฟา 4(2-6-4) 
 Electrotherapy   
3742212* การออกกําลังกายเพื่อการรักษา      3(2-3-4) 
 Therapeutic Exercise  
3742213* วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 
 Kinesiology  
 3742214* กายภาพบําบัดทางกระดกูและกลามเนื้อ 1 2(1-3-2) 
 Musculoskeletal Physical Therapy I  
5500211* การฟงและการพูดอังกฤษสาํหรับสหเวชศาสตร 3(2-2-5) 

 
Listening & Speaking English for Allied Health 
Sciences   

 รวมหนวยกิต 21 
   

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  
*รายวิชาเปดใหม 



 

 

20 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาตน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา          หนวยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
3002361 กุมารเวชศาสตรสําหรับนักกายภาพบําบัด        1(1-0-2) 

 Pediatrics for Physical Therapist  
3018301 สูติศาสตร–นรีเวชวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด 1(1-0-2) 

 
Obstetrics and Gynecology for Physical 
Therapist  

3704204 จิตเวชศาสตรพื้นฐานสําหรบันักกายภาพบําบัด 1(1-0-2) 
 Basic Psychiatry for Physical Therapists  

3742301* อายุรศาสตรสําหรับนักกายภาพบําบัด                 2(2-0-4) 
 Medicine for Physical Therapist  

3742302* วิธีวิทยาการวจิัยทางกายภาพบําบัด                    2(2-0-4) 
 Research Methodology in Physical  Therapy  

3742310* กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2   2(1-3-2) 
 Musculoskeletal Physical Therapy II  

3742311* กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 1 2(1-3-2) 
 Neurological Physical Therapy I  

3742313* กายภาพบําบัดสําหรับเด็ก 1 2(1-3-2) 
 Pediatric Physical Therapy I  
5500311* การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับสหเวชศาสตร 3(2-2-5) 

 Writing English for Allied Health Sciences  
     รวมหนวยกติ 16 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________  
*รายวิชาเปดใหม 



 

 

21 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
3742303* การบริหาร การจัดการ และจรรยาบรรณ 1(1-0-2) 

 สําหรับกายภาพบําบัด  
 Administration, Management and Ethics for  
 Physical Therapy  

3742312* กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 2            2(1-3-2) 
 Neurological Physical Therapy II  

3742314* กายภาพบําบัดสําหรับเด็ก 2 2(1-3-2) 
 Pediatric Physical Therapy II  

#3742315* กายภาพบําบัดสําหรับสุขภาพสตร ี  1                     1(1-0-2) 
 Physical Therapy in Woman Health I  

#3742316* กายภาพบําบัดสําหรับผูสูงอาย ุ 1(1-0-2) 
 Geriatrics Physical therapy  

3742318* กายภาพบําบัดทางระบบหัวใจและปอด 1 2(1-3-2) 
 Cardiopulmonary Physical Therapy I  

3742330* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 1 2(0-10-0) 
 Practice in Physical Therapy I  
                            รวมหนวยกิต 11 
  
   

 

 

 

                                                                        ปท่ี 3 ภาคฤดูรอน 
3742331* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 2 5(0-25-0) 

 Practice in Physical Therapy II  
 รวมหนวยกิต 5 

 

 

 
__________________________________
*รายวิชาเปดใหม 
#รายวิชาสําหรบัโปรแกรมปกติเทานั้น 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาตน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
3700463 เวชศาสตรชุมชนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1(1-0-2) 

 Community Medicine for Health Sciences  
3742410* กายภาพบําบัดทางระบบหัวใจและปอด 2 2(1-3-2) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy II  
3742411* โครงงานทางกายภาพบําบัด                                1(0-3-0) 

 Senior Project in Physical Therapy  
3742431* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 3 5(0-25-0) 

 Practice in Physical Therapy III  
  รวมหนวยกติ 9 

                  
 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย  
3742432* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 4 3(0-15-0) 

 Practice in Physical Therapy IV  
xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 6 

 Free Elective  
 รวมหนวยกิต 9 
   

 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________  

*รายวิชาเปดใหม 
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24.4.2 โปรแกรมมีวิชาโท 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาตน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

2302117 เคมีทั่วไป 4(4-0-8) 
 General Chemistry  

2304105 ฟสิกสทั่วไป 1    3(3-0-6) 
 General physics I  

2304183 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1    1(0-3-0) 
 General Physics Laboratory I  

3800101 จิตวิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 
 General Psychology  

5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง 1 3(2-2-5) 
 Experiential English I   

xxxxxxx หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6 
 General Education  
 รวมหนวยกิต 20 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
2301103 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus I  
2302178 ปฏิบัติการเคมี 1(0-3-0) 

 Chemistry Laboratory  
2303103 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Biology  
2303104 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 1(0-3-0) 

 General Biology Laboratory       
2304106 ฟสิกสทั่วไป 2 3(3-0-6) 

 General Physics II  
2304184 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-0) 

 General Physics Laboratory II  
3742110* บทบาทของกายภาพบําบดั 1(1-0-2) 

 Roles of Physical Therapy  
3804102 มูลสารจิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 

 Fundamentals of  Developmental Psychology    
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง 2 3(2-2-5) 

 Experiential English II  
xxxxxxx หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 3 

 General Education  
      รวมหนวยกิต 21 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  
*รายวิชาเปดใหม 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาตน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
2302261 เคมีอินทรีย 1 2(2-0-4) 

 Organic Chemistry I  
3017211 สรีรวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด 3(3-0-6) 

 Physiology for Physical Therapist  
3017213 ปฏิบัติการสรีรวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด 1(0-3-0) 

 Physiology for Physical Therapist  Laboratory  
3742201* กายวิภาคศาสตรของมนุษย 1 4(2-6-4) 

 Human Anatomy I  
3742210* หลักการพื้นฐานทางกายภาพบําบัด   3(1-6-2) 

 Fundamentals of  Physical Therapy  
xxxxxxx หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6 

 General Education  
xxxxxxx กลุมวิชาโท 3 

                    รวมหนวยกิต 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________  
*รายวิชาเปดใหม 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  
รหัสวิชา      ชื่อวิชา หนวยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
2310222* ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตรการแพทย 2(2-0-4) 

 Biochemistry for Medical Sciences  
2310252 ปฏิบัติการชีวเคมีวิทยาศาสตรการแพทย 1(0-3-0) 
                 Biochemistry Laboratory  for Medical Sciences  
3000211 ประสาทกายวภิาคศาสตร 2(2-0-4) 
 Neuroanatomy  
3742202* กายวิภาคศาสตรของมนุษย 2     2(1-3-2) 
 Human Anatomy II  
3742211* การรักษาดวยไฟฟา 4(2-6-4) 
 Electrotherapy   
3742212* การออกกําลังกายเพื่อการรักษา      3(2-3-4) 
 Therapeutic Exercise  
3742213* วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว 2(1-2-3) 
 Kinesiology  
 3742214* กายภาพบําบัดทางกระดกูและกลามเนื้อ 1 2(1-3-2) 
 Musculoskeletal Physical Therapy I  
5500211* การฟงและการพูดอังกฤษสาํหรับสหเวชศาสตร 3(2-2-5) 

 
Listening & Speaking English for Allied Health 
Sciences   

 รวมหนวยกิต 21 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________  
*รายวิชาเปดใหม 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาตน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา          หนวยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
3002361 กุมารเวชศาสตรสําหรับนักกายภาพบําบัด        1(1-0-2) 

 Pediatrics for Physical Therapist  
3018301 สูติศาสตร–นรีเวชวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด 1(1-0-2) 

 
Obstetrics and Gynecology for Physical 
Therapist  

3704204 จิตเวชศาสตรพื้นฐานสําหรบันักกายภาพบําบัด 1(1-0-2) 
 Basic Psychiatry for Physical Therapists  

3742301* อายุรศาสตรสําหรับนักกายภาพบําบัด                 2(2-0-4) 
 Medicine for Physical Therapist  

3742302* วิธีวิทยาการวจิัยทางกายภาพบําบัด                    2(2-0-4) 
 Research Methodology in Physical  Therapy  

3742310* กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2   2(1-3-2) 
 Musculoskeletal Physical Therapy II  

3742311* กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 1 2(1-3-2) 
 Neurological Physical Therapy I  

3742313* กายภาพบําบัดสําหรับเด็ก 1 2(1-3-2) 
 Pediatric Physical Therapy I  
5500311* การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับสหเวชศาสตร 3(2-2-5) 

 Writing English for Allied Health Sciences  
xxxxxxx กลุมวิชาโท 6 
     รวมหนวยกติ 22 
   

 

 

 

 

 

 
_______________________________  
*รายวิชาเปดใหม 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
3742303* การบริหาร การจัดการ และจรรยาบรรณ 1(1-0-2) 

 สําหรับกายภาพบําบัด  
 Administration, Management and Ethics for  
 Physical Therapy  

3742312* กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 2            2(1-3-2) 
 Neurological Physical Therapy II  

3742314* กายภาพบําบัดสําหรับเด็ก 2 2(1-3-2) 
 Pediatric Physical Therapy II  

3742317* กายภาพบําบัดสําหรับสุขภาพสตรีและผูสูงอาย ุ     1(1-0-2) 

 
Physical Therapy in Woman Health and 
Geriatrics   

3742318* กายภาพบําบัดทางระบบหัวใจและปอด 1 2(1-3-2) 
 Cardiopulmonary Physical Therapy I  

3742330* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 1 2(0-10-0) 
 Practice in Physical Therapy I  
xxxxxxx กลุมวิชาโท 6 
                            รวมหนวยกิต 16 
   

 

 

                                                                        ปท่ี 3 ภาคฤดูรอน 
3742331* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 2 5(0-25-0) 

 Practice in Physical Therapy II  
 รวมหนวยกิต 5 

 

 

 

 
__________________________________
*รายวิชาเปดใหม 
รายวิชาสําหรับโปรแกรมมีวิชาโทเทานัน้ 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาตน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
3700463 เวชศาสตรชุมชนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1(1-0-2) 

 Community Medicine for Health Sciences  
3742410* กายภาพบําบัดทางระบบหัวใจและปอด 2 2(1-3-2) 

 Cardiopulmonary Physical Therapy II  
3742411* โครงงานทางกายภาพบําบัด                                1(0-3-0) 

 Senior Project in Physical Therapy  
3742431* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 3 5(0-25-0) 

 Practice in Physical Therapy III  
  รวมหนวยกติ 9 

                  
 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย  
3742432* การฝกงานทางกายภาพบําบดั 4 3(0-15-0) 

 Practice in Physical Therapy IV  
xxxxxxx วิชาเลือกเสร ี 6 

 Free Elective  
 รวมหนวยกิต 9 
   

 
 
 
 
 
 
 
24.5 คําอธิบายรายวิชา _______________________________  

*รายวิชาเปดใหม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาพื้นฐาน 
2301103 แคลคูลัส 1         3(3-0-6)   
 Calculus I 
 CALCULUS  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
 พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ  ลิมิต  ความตอเนื่อง  การหาอนุพันธและการอินติเกรตของ
ฟงกชันคาจริงและฟงกชนัคาเวกเตอรของตัวแปรจริง  และการประยกุต  เทคนิคการอินทิเกรต  บทนําสู
อินทิกรัลตามเสน     อินทิกรลัไมตรงแบบ 
 Vector algebra in three dimensions; limit, continuity, differentiation and integration of     
real-valued and vector-valued functions of a real variable and their application; techniques of integration; 
introduction to line integrals; improper integrals.   
 
2302117* เคมีท่ัวไป         4(4-0-8) 

General Chemistry 
GENERAL CHEMISTRY 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
ปริมาณสัมพันธเชิงมวลในปฏิกิริยาเคมี แกส-ของเหลว-ของแข็ง ปฏิกิริยาในสารละลาย   

เอเควียส โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-
รีดักชัน จลนพลศาสตรเคมี สารประกอบโคออรดิเนชัน 

         Mass relationships in chemical reactions; thermodynamics; gases – liquids – solids;  
reaction in aqueous solution; electronic structure of atoms; periodic table; chemical bonding; chemical 
equilibrium; acids –bases; oxidation – reduction reactions; chemical kinetics; coordination compounds. 
 
2302178 ปฏิบตัิการเคม ี        1(0-3-0) 

Chemistry Laboratory 
CHEM LAB 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 

 การทดลองเพือ่เสริมความเขาใจเรื่องจลนพลศาสตรของสารละลาย อุณหพลศาสตร เคมีไฟฟา 
สมดุลเคมี และวิเคราะหเชิงคุณภาพ  
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 Laboratory work to familiarize students with solution kinetics, thermodynamics, 
electrochemistry, chemical equilibrium and qualitative analyses.  
 
2302261   เคมีอินทรีย 1        2(2-0-4) 
              Organic Chemistry I  
              ORG CHEM I 
 เงื่อนไขรายวิชา : PRER 2302176/ C.F. 
 พันธะเคม ีโครงสรางของโมเลกุล สมบัติของโมเลกุล อิเล็กตรอนดีโลคันไลเซชัน สเตอริโอเคมี 
การเรียกชื่อสารอินทรีย สมบัติทางกายภาพ แหลงที่มา ประโยชนของสารอินทรีย ปฏิกริิยาของสารอินทรีย 
ซ่ึงไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอนทั้งหมด อัลคิลเฮไลด แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร ไทออล และไทโอ
อีเทอร 
 Chemical bonding; properties of bonds; molecular structures and properties; isomerism and 
isomers; electron delocalization and resonance; stereochemistry; classification and nomenclature of 
organic compounds; physical properties and basic chemical reactions of aliphatic and aromatic 
hydrocarbons, alky halides, alcohols, phenol ethers thiol and thioether.  
 
2303103   ชีววิทยาท่ัวไป         3(3-0-6) 
              General Biology 
              GEN BIO  
 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 

 แนะนําเบื้องตนเกี่ยวกบัเรื่องของเซลลซ่ึงเปนหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต แนวคดิสมัยใหมใน
เร่ืองของเซลล การจัดระเบยีบ โครงสราง และหนาที่ของเซลล สรีรวิทยาเปรียบเทยีบในสัตวชนดิตางๆ การ
สืบพันธุ การเจริญ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว และความหลากหลายทางชีวภาพ 

   An introduction to the cell as the basic unit of life, modern cell concepts, cell organization, 
cell structure and function; comparative approach of animal physiology, reproduction, development, 
evolution, ecology, animal behavior and biodiversity.  

 
2303104   ปฏิบตัิการชีววิทยาท่ัวไป        1(0-3-0) 
              General Biology Laboratory  
              GEN BIO LAB  
 เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 2303104 
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 ปฏิบัติการเกี่ยวกับชวีวิทยาทั่วไปที่สอดคลองกับภาคทฤษฎี 2303103 
                A laboratory course in general biology accompany 2303103. 
 
2304105   ฟสิกสท่ัวไป   1        3(3-0-6) 
                General  Physics I 
              GEN PHYS I 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
                  แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กลศาสตรของการหมุนเบือ้งตน การเคลื่อนที่ฮารมอนิกอยางงาย 
คล่ืนเสียง ทฤษฎีจลนของแกส อุณหพลศาสตร  ของไหลหยุดนิ่ง ของไหลเคลื่อนที่ การแพร ความหนืด 
ความตึงผิว การประยุกตความรูพื้นฐานดานฟสิกส  
                  Force and motion energy; introduction to rotation mechanics: simple harmonic motion; sound 
wave; kinetic theory of gases; thermodynamics; fluid at rest; fluid motion; diffusion; viscosity; surface 
tension; application of basic physics. 
 

2304106   ฟสิกสท่ัวไป   2         3(3-0-6) 
                General  Physics II 
              GEN PHYS  II 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
                ไฟฟาสถิต วงจรกระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลับ อิเลกทรอนิกสพื้นฐาน การเหนี่ยวนํา
แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรเชิงกายภาพและเชิงเรขาคณิต  ฟสิกสยุคใหม และการประยุกตความรูพืน้ฐาน
ดานฟสิกส 
                    Electrostatics; DC circuit; AC circuit; basic electronics; electromagnetic induction; physical 
and geometrical optics; modern physics; application of basic physics. 
 

2304183 ปฏิบตัิการฟสกิสท่ัวไป  1        1(0-3-0) 
                General  Physics Laboratory I 
              GEN PHYS LAB I 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
 การวัดและ ความแมนยําในการวัด การวิเคราะหทางสถิติและความถูกตอง การทดสอบเกี่ยวกับ  
การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกและฟสิกัลเพนดูลัม การยืดหยุนของสปริงและยาง โมดูลัสของโลหะ การ 
กล้ิงและรัศมีไจเรชัน พลศาสตรการหมุน อัตราเร็วเสียงในอากาศและการทดลองของเมลด ความหนืดของ 
ของเหลว   
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 Measurement and precision; statistical analysis and accuracy; experiments on simple  
harmonic motion and physical pendulum, elasticity of springs and rubber bands, module of metals, rolling 
and radius of gyration, dynamics of rotation, velocity of sound and Meld's experiment, viscosity of fluids. 
 
2304184 ปฏิบตัิการฟสกิสท่ัวไป 2        1(0-3-0) 
                General  Physics Laboratory II 
              GEN PHYS LAB II 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
 การวัดความตานทานและแรงเคลื่อนไฟฟาของเซล การทดลองเกี่ยวกับแอมมิเตอร โวลตมิเตอร  
ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟากระแสสลับ ทรานซิสเตอร เลนสและกระจก โพลาไรเซชัน การแทรกสอดและ
เล้ียวเบนของแสง กัมมันตรังสี   
 Resistance and electromotive force measurements; experiments on ammeter, voltmeter,  
oscilloscope, AC circuit, transistor, lenses and mirrors, polarization, interference, diffraction, and 
radioactivity.  
 
2310222*  ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตรการแพทย      2 (2-0-4) 
              Biochemistry  for Medical Sciences  
              BIOCHEM  MED SC 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
 โครงสรางเคมี  สมบัติเฉพาะและหนาที่ของชีวโมเลกุล  เอนไซมและโคเอนไซม  
จลนพลศาสตรของเอนไซม เมแทบอลิซึมของพลังงาน  การควบคุมเมแทบอลิซึม  และการประยกุตดาน
การแพทย 

 Chemical structure, properties and function of biomolecules; enzyme and coenzyme; enzyme 
kinetics; energy metabolism; regulation of metabolism and its application in medical sciences.  

 
 
2310252   ปฏิบตัิการชีวเคมีวิทยาศาสตรการแพทย     1(0-3-0) 
              Biochemistry Laboratory for Medical Sciences  
              BIOCHEM LAB MED SC 
 เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 2310205 

 หลักการและเทคนิคของการใชเครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  การแยกและวิเคราะห 
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ชีวโมเลกุล  สมบัติและการวเิคราะหเชิงปรมิาณของโปรตีนและกรดนวิคลีอิก  จลนพลศาสตรของเอนไซม   
เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต  สมบัติของเยื่อหุมเซลล 

 Principles and techniques of basic instruments in biological sciences; separation and analysis  
of  biomolecules, properties of proteins and nucleic acids, enzyme kinetics, carbohydrate metabolism and 
properties of cell membranes.  
 
กลุมวิชาชีพ 
2804201    หลักและการปฏิบัติทางวาทนิเทศ      3(3-0-6) 

Principles and Practices of Speech Communication 
PRINC PRAC SP COMM 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
หลักการและวธีิปฏิบัติสําหรับการพูดที่สัมฤทธิ์ผล ความสําคัญของการพูด แบบจําลองการพูด 

ที่ควรทราบ คุณธรรมและจรรยามารยาทของผูพูด กระบวนการคิด การใชภาษาและการแสดงเหตุผล 
ความสัมพันธระหวางการพดูกับการฟง การวิเคราะหผูฟงและการใชวิจารณญาณในการฟง ระดบัตางๆ ใน
การพูดและการเตรียมการพดู การพูดระหวางบุคคล การพูดในที่ชุมนุมชน การอภิปรายกลุม การประชุม
แบบตางๆ และการโตวาที การวิเคราะหการพูดแบบตางๆ การปรับปรุงและการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีของ
ผูพูด รวมทั้งปญหาหรืออุปสรรคในการพูดและแนวทางแกไข       

Principles and practices of effective speaking; importance of speaking, selected models of  
speech communication; ethics, manners and etiquette of speakers; thinking process; proper language 
usage, and reasoning process; relationship between speaking and listening; audience analysis and effective 
listening techniques; levels of speaking and speech preparation; interpersonal speech communication, 
public speaking, discussion, different types of meting and debate; analysis of various types of speech; 
improvement and development of speakers' good personality, including survey of problems obstacles in 
making speeches and possible solutions. 
 
3001211     ประสาทกายวภิาคศาสตร       2(2-0-4) 

Neuroanatomy 
NEUROANATOMY 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
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สวนประกอบ ความสัมพันธ หลอดเลือดทีม่าเลี้ยง และหนาที่ของสมองและไขสันหลัง 
รวมทั้ง เสนประสาทสมองและประสาทไขสันหลัง ทางเดินของเสนประสาทจากสมองลงสูไขสันหลัง และ
จากไขสันหลังสูสมอง และการประยกุตประสาทกายวิภาคศาสตรทางคลินิกที่เกี่ยวกบักายภาพบําบดั 

 Components, relationships, blood supply, and functions of the brain and spinal cord  
including cranial and spinal nerves; neural pathways from cerebrum to the spinal cord and from spinal 
cord to the cerebrum; clinical application of  neuroanatomy to physical therapy. 
 
3002361     กุมารเวชศาสตรสําหรับนักกายภาพบําบดั     1(1-0-2) 

Pediatrics for Physical Therapist 
PEDIATR PHYS THER 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ปกติและผิดปกติในดานตางๆ ของเด็ก รวมทั้งโรคเด็กที่พบ 

บอย และโรคที่เกี่ยวของกับกายภาพบําบัด 
Normal and abnormal growth and development in children; common childhood diseases and 

diseases related to physical therapy. 
 
3017211   สรีรวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด      3(3-0-6) 

Physiology for Physical Therapist 
PHYSIO PT 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
สรีรวิทยาของเซลล  ระบบกลามเนื้อ และระบบประสาท  ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ

การหายใจ ระบบทางเดินอาหาร  ระบบขบัถาย ระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธุ การควบคุมอณุหภูมิของ
รางกาย ของเหลว และอิเล็คโตรลัยท 

Physiology of cell, musculoskeletal, nervous, cardio-vascular, gastrointestinal, urinary, 
endocrine and reproductive systems; regulation of body temperature; fluid and electrolytes balance. 
 
3017213   ปฏิบตัิการสรรีวิทยาสําหรับนักกายภาพบาํบัด     1(0-3-0) 

Physiology for Physical Therapist Laboratory 
PHYSIO PT LAB 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
การสาธิตและฝกปฏิบัติพื้นฐานทางสรีรวิทยา 
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Demonstration and laboratory practices on basic physiology of cells, musculoskeletal, 
nervous, cardio-vascular, gastrointestinal, urinary, endocrine and reproductive systems 
 
3018301     สูติศาสตร-นรเีวชวิทยาสําหรับนักกายภาพบําบัด    1(1-0-2) 

Obstetrics and Gynecology for Physical Therapist  
OB/GYN PHYS THER 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742202 
การตั้งครรภ กลไกการคลอด ศัลยกรรมทางสูติศาสตร นรีวิทยา รวมทั้งสาเหตุ อาการ อาการ 

แสดง และการรักษาทางนรีเวชวิทยาที่เกีย่วของกับทางกายภาพบําบดั 
Pregnancy, mechanism of labor, surgery in obstetrics and gynecology including cause,  

signs, symptoms, and treatments in gynecology related to physical therapy. 
 
3700463    เวชศาสตรชุมชนสําหรับวิทยาศาสตรสขุภาพ     1(1-0-2) 

Community Medicine for Health Sciences 
COM MED HLTH SCI 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
แนวคดิและหลักปฏิบัติทั่วไปของเวชศาสตรชุมชนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ การสํารวจ 

อนามัยชุมชน การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล การวินจิฉัยอนามัยชุมชน และฝก
ปฏิบัติงานในชุมชนที่กําหนดให 

The general concepts and principles of community medicine, basic health care delivery 
system at district, subdistrict and village levels, and the basic principles and skills in community health 
surveys and diagnosis. 

 
3704204     จิตเวชศาสตรพื้นฐานสาํหรับนักกายภาพบําบัด    1(1-0-2) 

Basic Psychiatry for Physical Therapists  
BAS PSYCHIATRY PT     
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
ความเจริญของมนุษย ปจจยัตางๆ ที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ ทฤษฎีวาดวยบุคลิกภาพตั้งแตเดก็ 

จนกระทั่งผูใหญ และระยะของความชราภาพ ประเภท ลักษณะ สาเหตุ และอาการของความเจ็บปวยทางจิต
เวช ปญหาทางจิตและบุคลิกภาพทีพ่บในผูพิการ ผูที่เจบ็ปวยเรื้อรัง และผูสูงอายุ การรักษาในผูปวยจิตเวช 
และการจดัการผูปวยทางกายภาพบําบดัทีม่ีปญหาจิตเวช 
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 Human growth and factors influence personality; theories of personality from childhood to  
adulthood and aging. Types, characteristics, causes and signs of psychiatric illness; psychological and  
personality problems of handicapped, chronically ills and elderly persons; treatments of psychiatric 
patients and management of psychiatric problems of the patients who are under physical therapy. 
 
3742110*      บทบาทของกายภาพบําบดั      1(1-0-2)  

Roles of Physical Therapy  
ROLE PT 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
บทบาทและลักษณะงานของนักกายภาพบาํบัดในหนวยงานที่ใหบริการทางกายภาพบําบัด 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ แนวทางการวิเคราะหและการสรุปปญหาเบื้องตนที่พบในผูปวยทาง
กายภาพบําบัด 

Roles and physical therapists’ work in the clinical setting or related units; guidelines for 
analyzing and summarizing basic problems found in patients in this area. 
 
3742201*     กายวิภาคศาสตรของมนุษย 1      4 (2-6-4) 

Human Anatomy 1 
HUMAN ANATOMY I 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
ลักษณะทางกายวภิาคศาสตรของมนุษย โครงสรางและความสัมพันธของผิวหนัง กระดูก  

กลามเนื้อ ขอตอ เสนประสาท เสนโลหิต เสนน้ําเหลือง การชําแหละศพของสวนแขน ขา และหลัง 
Anatomy of human body; structure and relationship between skin, bones, joints, nerves,  

blood vessels and lymph vessels of upper extremities, lower extremities and back region ; cadaver 
dissection. 
 
3742202*  กายวิภาคศาสตรของมนุษย 2      2(1-3-2) 

Human Anatomy 2 
HUMAN ANATOMY II 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
โครงสรางและอวยัวะภายใน การชาํแหละศพสวนศีรษะ คอ ทรวงอก ชองทอง และชองเชิงกราน  
Structures and internal organs of head, neck, thorax, abdomen and pelvis; cadaver dissection. 

_____________________

*รายวิชาเปดใหม 
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3742210*     หลักการพื้นฐานทางกายภาพบําบัด      3(1-6-2) 
Fundamentals of Physical Therapy  
FUNDAMENTAL  PT 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742201 
หลักการคิดและการใชเหตผุลทางคลินิก หลักการปฏิบัติในการวัดและประเมินกําลังกลามเนื้อ  

และชวงการเคลื่อนไหวของขอตอ เทคนิคการนวด การพันผายืด การจัดทา การยกของหนัก การเลือกและ
การใชอุปกรณในการเคลื่อนยายผูปวย และการฝกเดิน 

Clinical practice guidelines, principles and practice in assessment, manual muscle testing,  
joint range of movement, massaging, bandaging, lifting, selection and use of equipment in transferring  
patients. 
 
3742211*  การรักษาดวยไฟฟา        4(2-6-4) 

Electrotherapy  
ELECTROTHERAPY 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742201 
หลักการรักษาดวยไฟฟา ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟาที่มีตอการทํางานของเสนประสาท 

และกลามเนื้อทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ เทคนิคและผลที่ไดรับจากการกระตุนดวยไฟฟา การใช
กระแสไฟฟาในการลดปวด ขอบงชี้ ขอหาม อันตราย ขอควรระวัง และการดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตน หลัก
และวิธีการวินจิฉัยดวยไฟฟา การหาความเร็วของการนํากระแสประสาท  การตรวจรีเฟล็กซดวย
กระแสไฟฟา  การตรวจคลื่นไฟฟากลามเนือ้ และการปอนกลับทางชีววิทยา 

การรักษาดวยคล่ืนความถี่สูง การแผรังสีความรอน อัลตราซาวด และความเยน็ โดยอาศัย 
หลักการทางฟสิกส ผลทางสรีรวิทยาจากการรักษา ขอบงชี้ อันตราย ขอควรระวังและการซอมบํารุงของ
เครื่องมือที่เกี่ยวของ 

Principles of electrotherapy; physiological effects of the current on muscles and nerves in 
both normal and pathological conditions; electrical stimulation techniques and treatment outcomes; 
electrotherapy in pain management; indications, contraindications, danger, precaution and maintenance of 
equipment; principles and methods of electrodiagnosis, nerve conduction velocity testing, electronic reflex 
testing, electromyography ; EMG biofeedback. 

High frequency current, radiation, ultrasound and cold treatment applying physic principles; 
physiological results from the treatment; indications, contraindications, danger, precaution, and 
maintenance of equipment.  
_____________________

*รายวิชาเปดใหม 
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3742212*    การออกกําลังกายเพื่อการรักษา      3 (2-3-4) 
Therapeutic Exercise  
THER EXS 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742201, 3017211 
หลักการดานสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย หลักการและวิธีการออกกําลังกายรูปแบบตางๆ 

เพื่อนํามาใชในการรักษาและฟนฟูสภาพผูปวย รวมทั้งการปองกันความผิดปกติของรางกายที่อาจเกิดขึ้นได 
รูปแบบการออกกําลังกายเพือ่เสริมสรางและคงไวซ่ึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของขอตอ กาํลัง
กลามเนื้อ ความทนทาน และการทํางานประสานสัมพันธของสวนตางๆ ของรางกาย รวมถึงการผอนคลาย
กลามเนื้อ การใชเทคนิคโพรพริโอเซ็ปทีฟ นิวโรมัสคูลาร ฟาซิลิเตชัน และการออกกําลังกายในน้ํา 

Principles of exercise physiology, principles of therapeutic exercises, and various exercise 
techniques used for treatment, rehabilitation and prevention of any possible deformities, exercise 
techniques for enhancing and maintaining joint range of motion, muscle strength, endurance, co-
ordination, and muscle relaxation; including the use of proprioceptive neuromuscular facilitation and 
aquatic exercise.  

 
3742213*     วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว       2(1-2-3) 

Kinesiology  
KINESIOLOGY 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742201, 3017211 
หลักทางชีวกลศาสตร การวิเคราะหการทํางานของกลามเนื้อและขอตอของรางกาย การ 

เคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ การเดิน และการทรงทาที่ปกติและผิดปกติ ปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหว การ
เคลื่อนที่ การเดิน และการทรงทา หลักการเบื้องตนทางการยศาสตร  

Principles of biomechanics; analysis of muscle work and joint movement; normal and 
abnormal posture; movement and gait; factors affecting movement, locomotion, gait and posture; basic 
principles of ergonomics.  

 
3742214*   กายภาพบาํบดัทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1    2(1-3-2) 

Musculoskeletal Physical Therapy I 
MUSCULOSKTL   PT I 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742201 
แนวคดิในการแกไขปญหาโรคทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ หลักการทั่วไปในการ 

_______________________ 
*รายวิชาเปดใหม 
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ตรวจประเมนิรางกายทางกายภาพบําบดัสําหรับผูปวยทางระบบกระดกูและกลามเนื้อ หลักการและเทคนิค
การดัด ดึง หลักการทั่วไปเกีย่วกับการวนิิจฉัยดวยภาพถายรังสีและแมเหล็กไฟฟา หลักชีวกลศาสตรของ
กระดูกสนัหลัง  การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัดสําหรับผูปวยที่มปีญหาเกี่ยวกับกระดูกสนัหลัง โรค
และพยาธิสภาพของกระดกูสันหลังที่มักพบ การแกไขโรคและพยาธิสภาพโดยวิธีการทางกายภาพบําบัดและ
ทางการแพทย ไดแก การผาตัดและการใชยา รวมถึงการใชอุปกรณเทยีมและกายอุปกรณที่เกีย่วของ 

The concept of clinical reasoning in musculoskelatal physical therapy and general principles 
of subjective and objective assessment in patients with musculoskeletal disorders, mobilization techniques, 
interpretation of radiological and magnetic images; the biomechanics of spine, physical therapy 
assessment in patients with spine disorders, medical and physical therapy management for spine disorders, 
and application of prostheses and orthoses for spine disorders. 

 
3742301*     อายุรศาสตรสาํหรับนักกายภาพบําบัด      2(2-0-4) 

Medicine for Physical Therapists  
MED PT 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
หลักเบื้องตนของการตรวจรางกาย สาเหตุ อาการแสดง อาการที่ตรวจพบ การดําเนนิของ 

โรคหัวใจและทรวงอก โรคทางเมแทบอลิซึม โรคผิวหนัง โรคทางเดินอาหาร และโรคทางเดินปสสาวะ 
Basic physical examination; causes, signs, symptoms and processes of cardiopulmonary 

diseases, metabolic diseases, skin diseases, gastro-intestinal diseases and urological diseases. 
 

3742302*      วิธีวิทยาการวิจัยทางกายภาพบําบัด      2(2-0-4) 
Research Methodology in Physical Therapy 
RES MTD PT 
เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี 
หลักการ ความสําคัญ และประเภทของการวิจัยทางกายภาพบําบัด ขั้นตอนในการทําวิจัย ไดแก  

การเขียนโครงการ การคนหาแหลงขอมูล ทบทวนวรรณกรรม การตั้งคําถาม การตั้งสมมติฐาน วิธีการ
ดําเนินการวิจยั การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การประมวลผลขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผล และการนําเสนอผลงานวิจัย 

Principles, significance and types of research in physical therapy; research process: research 
proposal writing, literature review, research for source of information, hypothesis postulation, research 

_____________________

*รายวิชาเปดใหม 
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methods, data collection and analysis, data processing and the use of statistical packages in data analysis 
and interpretation, and research presentation. 

 
3742303*   การบริหาร การจัดการ และจรรยาบรรณสําหรับกายภาพบําบัด  1(1-0-2) 

Administration, Management and Ethics for Physical Therapy  
ADM MAN ETH PT 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
หลักการการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การสรางมนุษยสัมพันธและการ 

วางตัว และการบริหารงานสาธารณสุข ความรูเกี่ยวกับระบบประกนัคณุภาพ และการประยุกตใชในงาน
กายภาพบําบัด จรรยาบรรณของนักกายภาพบําบัด ระเบยีบขาราชการพลเรือน กฎหมายและพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพและการปฏิบัติวิชาชีพกายภาพบําบดั 

Principles of administration; personnel management; human relation building and conduct, 
and public health administration; scope of physical therapy profession; knowledge about quality assurance 
system and its application in physical therapy profession; ethics of physical therapists; civil service 
regulations and professional acts concerning physical therapy profession. 
 
3742310*     กายภาพบําบดัทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2    2(1-3-2) 
 Musculoskeletal Physical Therapy II 

MUSCULOSKLT  PT II 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742214 
ชีวกลศาสตรที่เกี่ยวกับรยางคแขนและขา การตรวจประเมินผูปวยที่มปีญหาเกี่ยวกับรยางคแขน 

และขา โรคและพยาธิสภาพของรยางคแขนและขา การแกไขโรคและพยาธิสภาพโดยวธีิการทาง
กายภาพบําบัดและทางการแพทย และการใชอุปกรณเทยีมและกายอุปกรณที่เกีย่วของ รวมถึงการรักษาผูปวย
ภาวะแผลไฟไหม 

The biomechanics of upper and lower limbs, physical therapy assessment in patients with 
upper and lower limb disorders, medical and physical therapy management for upper and lower limb 
disorders, and application of prostheses and orthoses for upper an lower limb disorders, including 
management of patients with burns. 
 
 
 
_____________________
*รายวิชาเปดใหม 
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3742311*   กายภาพบําบดัทางระบบประสาท 1      2(1-3-2) 
Neurological  Physical Therapy I 
 NEURO PT I 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3001211 
ภาวะทางอายุรศาสตรและศัลยศาสตรที่เกี่ยวกับสมอง การบาดเจ็บที่ศีรษะ การควบคมุการ

เคลื่อนไหว การตัดสินใจทางคลินิก การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบําบดัสําหรับผูปวยที่มี
พยาธิสภาพของสมอง เทคนิคการกระตุนประสาทรับความรูสึกและการควบคุมการเคลื่อนไหวของขอตอ 

Medical and surgical conditions related to brain, head injury; motor control; clinical decision 
making; physical therapy assessment and treatment in patients with pathology of brain; facilitation 
techniques for sensory and motor systems. 

 
3742312*    กายภาพบําบดัทางระบบประสาท 2      2(1-3-2) 

Neurological Physical Therapy II 
NEURO PT II 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742311 
ภาวะทางอายุรศาสตรและศัลยศาสตรที่เกี่ยวกับไขสันหลังและระบบประสาทสวนปลาย  

การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบําบัดสําหรบัผูปวยที่มีพยาธิสภาพของไขสันหลังและระบบ
ประสาทสวนปลาย การใชกายอุปกรณ 

Medical and surgical conditions related to spinal cord and peripheral nervous system; 
physical therapy assessment and treatment for patients with pathology of spinal cord and peripheral 
nervous system; use of orthoses 
 
3742313*   กายภาพบําบดัสําหรับเด็ก 1       2(1-3-2) 

Pediatric Physical Therapy I  
PED PT I 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
พัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ปกติ ลาชา และผิดปกตใินดานตางๆ ของเด็ก  สาเหตุ อาการ 

และอาการแสดงของโรคที่มีผลตอพัฒนาการและการเจรญิเติบโตของเด็ก รวมทั้งโรคทั่วไปที่พบบอยในเด็ก 
หลักการตรวจประเมินและการวิเคราะหความผิดปกติทางกายภาพบําบัดสําหรับผูปวยเด็ก 

_____________________

*รายวิชาเปดใหม 
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Normal development and abnormality analysis in pediatric patients, using physical therapy 
approaches; causes, signs and symptoms of diseases affecting development and growth of children 
including general diseases commonly found in children; physical therapy assessment in pediatric patients.  

 
3742314*  กายภาพบําบดัสําหรับเด็ก 2       2(1-3-2)    

Pediatric Physical Therapy II  
PED PT II 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742313  
การใชแบบทดสอบในการตรวจประเมนิพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก โดยเฉพาะดานการ 

เคลื่อนไหว การซักประวัติ การตรวจรางกาย การวเิคราะหปญหา การวางแผนการรักษา การรักษา และการ
ประเมินผลการรักษาผูปวยเด็กที่มีพัฒนาการลาชา มีความผิดปกติของระบบประสาทและกลามเนือ้  ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด และระบบหายใจ  และทางออรโธปดิกส รวมถึงโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
กายภาพบําบัด 

The use of developmental tests in assessing child development with emphasis on motor 
development; history taking, physical examination, problem analysis, treatment planning, assessment of 
treating children with abnormal development and / or movement problems related to musculoskeletal, 
cardiothoracic and neurological conditions including other diseases related to physical therapy. 
 
#3742315*      กายภาพบําบดัสําหรับสุขภาพสตร ี1      1(1-0-2) 

Physical Therapy in Woman Health I 
PT WOM HLTH I 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3018301 
ความสัมพันธระหวางความผิดปกติทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยากับกายภาพบําบัด การสอนการ 

ควบคุมการหายใจ การออกกาํลังกาย การฝกการผอนคลาย และการควบคุมการทรงทาของหญิงมีครรภ การ
กําหนดการออกกําลังกาย และการฝกการหายใจกอนและหลังการผาตัดสําหรับผูปวยทางสูติศาสตร-นรีเวช
วิทยา การปองกันโรคแทรกซอนหลังการผาตัด การใชเครื่องมือทางกายภาพบําบดัทีเ่หมาะสมกับผูปวยทาง
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

Relationship between obstetric and gynecological abnormalities and physical therapy; 
training of breathing control, general exercise, relaxation training, and postural control in pregnant 
women; exercise programs and breathing exercise in pre- and post-operative obstetric and gynecological 

_________________________________  
  *รายวิชาเปดใหม 
    #รายวิชาสําหรับโปรแกรมปกติเทานั้น 
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patients; prevention of post-surgical complications; use of appropriate physical therapy equipment for 
obstetric and gynecological patients. 

 
#3742316*  กายภาพบําบดัสําหรับผูสูงอายุ      1(1-0-2) 

Geriatric Physical Therapy 
GERIA PT 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
การเปลี่ยนแปลงทางดานกายวภิาคศาสตรและสรีรวิทยาของผูสูงอายุ โรคที่พบบอยใน 

ผูสูงอายุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและปญหาจิตสังคม การตรวจประเมินและการใชวิธีการ
ทางกายภาพบาํบัดเพื่อชะลอความเสื่อมและปองกันโรคที่พบบอย การควบคุมทาทางและการปองกนั
อุบัติเหตุที่อาจเกิดกับผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มคุณภาพชวีิต 

Degenerative process in old age; common geriatric diseases caused by physical impairment 
and psycho-social problems; physical therapy assessment and management to slow down degeneration and 
to prevent common geriatric diseases; postural control and prevention of accidents which may happen to 
old people; environmental modification to promote quality of life. 

 
3742317*  กายภาพบําบดัสําหรับสุขภาพสตรีและผูสงูอายุ     1(1-0-2) 

Physical Therapy in Woman Health and Geriatrics  
PT WOM HLTH GERIA  
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3018301 
การจัดการทางกายภาพบําบดัในภาวะการตั้งครรภและสําหรับผูปวยทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

ทั้งกอนและหลังการผาตัด การปองกันโรคแทรกซอนหลังการผาตัด การใชเครื่องมือทางกายภาพบาํบัดที่
เหมาะสมกับผูปวยทางสูติศาสตร-นรีเวชวทิยา  

กระบวนการเสื่อมและการเปลี่ยนแปลงทางดานกายวภิาคศาสตรและสรีรวิทยาของผูสูงอายุ 
การใชวิธีการทางกายภาพบาํบัดเพื่อชะลอความเสื่อมและปองกันโรคที่พบบอย การควบคุมทาทางและการ
ปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกดิขึน้กับผูสูงอาย ุ

Physical therapy management in pregnancy and obstetric and gynecological patients, pre-
operative and post-operative management; prevention of complications after surgery, use of physical 
therapy equipment appropriate to obstetric and gynecological patients.  

___________________________________ 

  *รายวิชาเปดใหม 
    #รายวิชาสําหรับโปรแกรมปกติเทานั้น 
  รายวิชาสําหรับโปรแกรมมีวิชาโทเทานั้น 
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Degenerative process in old age; common geriatric diseases caused by physical impairment 
and psycho-social problems; physical therapy procedure to slow down degeneration and to prevent 
common geriatric diseases; postural control and prevention of accidents which may happen to old people.  
 
3742318*  กายภาพบําบดัทางระบบหัวใจและปอด 1        2(1-3-2) 

Cardiopulmonary  Physical Therapy I 
CARDIO PT I 
เงื่อนไขรายวิชา : CORE 3742202, 3017211 
พยาธิสภาพ การดําเนินของโรค ภาวะแทรกซอน ตลอดจนการรักษาทางการแพทยของ 

โรคหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจ การซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด และวธีิการ
รักษาทางกายภาพบําบัด 

Pathology, onset, complications and medical treatment of cardiovascular and pulmonary 
diseases, history taking, physical therapy assessment and practice in the treatment of physical therapy.  

 
3742330*  การฝกงานทางกายภาพบาํบดั 1       2(0-10-0) 

Practice in Physical Therapy I 
PRAC PT I 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
ลักษณะงานกายภาพบําบดัในคลินิก  การซักประวัติ การตรวจรางกาย และการรกัษาผูปวยที ่

มีปญหาไมซับซอน 
Nature of physical therapy practice in clinic; history taking, physical examination and 

treatment of patients with uncomplicated problems. 
 
3742331*    การฝกงานทางกายภาพบาํบดั 2       5(0-25-0) 

Practice in Physical Therapy II 
PRAC PT II 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742330 
การซักประวัต ิการตรวจรางกาย การวางแผนการรักษา การรักษา และการประเมิน 

ผลการรักษาทางกายภาพบําบัดสําหรับผูปวยที่มีปญหาซบัซอน การเขียนรายงาน และการนําเสนอกรณี
ดังกลาว 

________________________ 

  *รายวิชาเปดใหม 
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History taking,  physical examination, treatment planning, and physical therapy assessment 
in patients with complicated problems; report writing and case presentation.  
 
3742410*   กายภาพบําบดัทางระบบหัวใจและปอด 2       2(1-3-2) 

Cardiopulmonary Physical Therapy II 
CARDIO PT II 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742318 
การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหปญหา การวางแผนการรักษา การรักษาทางกายภาพบําบัด  

และการประเมินผลการรักษาสําหรับผูปวยเกี่ยวกับระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจ ตลอดจนการ
ฟนฟูระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจ 

Data collection, problem analysis, treatment planning, physical therapy treatment, and 
assessment in cardiovascular and pulmonary patients including cardiovascular and pulmonary 
rehabilitation.  
 
3742411*   โครงงานทางกายภาพบําบดั        1(0-3-0) 

Senior Project in Physical Therapy 
SENIOR  PROJ  PT 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742302 
การสัมมนาเพือ่รวบรวมขอมูลประกอบการทําวิจัย การทําวิจัยพื้นฐานทางกายภาพบาํบัด และ 

การนําเสนอผลงานวิจยั 
Seminar in order to collect data for doing research; basic research in physical therapy and 

research presentation.  
 
3742431*   การฝกงานทางกายภาพบาํบดั 3       5(0-25-0) 

Practice in Physical Therapy III 
PRAC  PT III 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742331 
การซักประวัต ิและการตรวจรางกาย การวางแผนการรักษา การรักษา และการประเมนิ 

ผลการรักษาทางกายภาพบําบัดสําหรับผูปวยที่มีปญหาซบัซอน การเขียนรายงาน และการนําเสนอกรณี
ดังกลาว 

________________________    

  *รายวิชาเปดใหม 
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History taking and physical examination, treatment planning, treatment and physical therapy 
assessment in patients with complicated problems; history taking, report writing and case presentation.  
 
3742432*  การฝกงานทางกายภาพบาํบดั 4      3(0-15-0) 

Practice in Physical Therapy IV 
PRAC  PT IV 
เงื่อนไขรายวิชา : COREQ 3742431 
การซักประวัต ิและการตรวจรางกาย การวางแผนการรักษา การรักษา และการประเมนิ 

ผลการรักษาทางกายภาพบําบัดสําหรับผูปวยที่มีปญหาซบัซอน การเขียนรายงาน และการนําเสนอกรณี
ดังกลาว การฝกความชํานาญในโรงพยาบาลชุมชน การจาํหนายและสงตอผูปวย การติดตามผลการรักษา 

History taking and physical therapy assessment in complicated patients; physical therapy 
planning, treatment and treatment evaluation; report writing and case presentation, practice in a 
community hospital, referring and discharging patients, and following up cases.  
 
3804102 มูลสารจิตวิทยาพัฒนาการ       2(2-0-4) 
 Fundamentals of Developmental Psychology 

FUND OF DEV PSY 
เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
พฒันาการของมนุษยตั้งแตปฏิสนธิถึงระดับวุฒภิาวะสูงสุด อิทธิพลชีวภาพสังคมภาพและ 

นิเวศภาพที่มีตอกระบวนการพัฒนาการของมนุษยทั้งทางดาน รางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 
Human development from conception to maturity; biological, social and environmental 

factors affecting human physical, intellectual, emotional and social developmental processes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ________________________    

  *รายวิชาเปดใหม 
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24.5.1  การเปรียบเทียบโครงสรางของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2547 )  หลักสูตรเดิม 
( พ.ศ. 2538 ) ก. แบบปกต ิ ข. แบบมีวิชาโท 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 146 134 145 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 21 30 30 
1.  กลุมวิชาสังคมศึกษา 3 3 3 
2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 3 3 
3.  กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 6 6 
4.  กลุมวิชาสหศาสตร 3 3 3 
5.  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 6 12 12 
6. บังคับเลือกตามกําหนดของคณะ 3 3 3 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 122 98 109 
1.  กลุมวิชาพืน้ฐาน 27 25 25 
2.  กลุมวิชาชพี 95 73 69 
3.  กลุมวิชาโท - - 15 
หมวดวิชาเลือกเสรี 3 6 6 
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24.5.2 การเปรียบเทียบรายวชิาของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม  (  พ.ศ.2538  ) หลักสูตรปรับปรงุ  (  พ.ศ.2547  ) 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                 21  หนวยกิต 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                             30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาสังคมศึกษา                                   
        เลือกรายวิชาที่การศึกษาทั่วไปกําหนด 

3  หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาสังคมศึกษา                                                                 
           เลือกรายวิชาที่การศึกษาทั่วไปกําหนด 

3 หนวยกิต 
 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                                
        เลือกรายวิชาที่การศึกษาทั่วไปกําหนด 

3  หนวยกิต 1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร                                                            
           เลือกรายวิชาที่การศึกษาทั่วไปกําหนด 

3  หนวยกิต 

1.3  กลุมวิชาสหศาสตร                                    
         เลือกรายวิชาที่การศึกษาทั่วไปกําหนด 

3  หนวยกิต 1.3  กลุมวิชาสหศาสตร                                                                 
           เลือกรายวิชาที่การศึกษาทั่วไปกําหนด 

3  หนวยกิต 

1.4  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      
         เลือกรายวิชาที่การศึกษาทั่วไปกําหนด 

3  หนวยกิต 1.4  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                                   
           เลือกรายวิชาที่การศึกษาทั่วไปกําหนด 

6  หนวยกิต 

1.5 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ                              
5500115   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                    
5500116   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                    

6  หนวยกิต 
3  หนวยกิต 
3  หนวยกิต 

1.5  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ                                                          
5500111   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง 1                                        
5500112   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิตจริง 2                                        
5500211   การฟงและการพูดภาษาอังกฤษสําหรับสหเวชศาสตร  
5500311   การเขียนภาษาอังกฤษสําหรับสหเวชศาสตร                                  

12  หนวยกิต 
3 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

1.6 บังคับเลือกตามกําหนดของคณะ 
3800101 จิตวิทยาทั่วไป 

3  หนวยกิต 
3  หนวยกิต 

1.6   บังคับเลือกตามกําหนดของคณะ 
3800101 จิตวิทยาทั่วไป 

3 หนวยกิต 
3 หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                          122 หนวยกิต 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                    98 -109 หนวยกิต 
   ก.  กลุมวิชาพื้นฐาน                                      27  หนวยกิต     ก.  กลุมวิชาพื้นฐาน                                                               25  หนวยกิต 
2301101   แคลคูลัส 1                                       4(4-0-8) ยกเลิก เปลี่ยนเปน   2301103   แคลคูลัส 1                                        3(3-0-6) 

2302175   เคมีทั่วไป 1                                      3(3-0-6) ยกเลิก เปลี่ยนเปน   2302117  เคมีทั่วไป                                4(4-0-8) 
2302178   ปฏิบัติการเคมี                                  1(0-3-0 ) คงเดิม    
2303103   ชีววิทยาทั่วไป                                 3(3-0-6) คงเดิม    
2303104   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                 1(0-3-0) คงเดิม    
2304103   ฟสิกสทั่วไป 1                                 3(3-0-6) ยกเลิก เปลี่ยนเปน 2304105 ฟสิกสทั่วไป 1  
2304104   ฟสิกสทั่วไป 2                                 3(3-0-6) ยกเลิก เปลี่ยนเปน 2304106 ฟสิกสทั่วไป 2  
2304183   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1                1(0-3-0) คงเดิม    
2304184   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2                1(0-3-0) คงเดิม    
   เพิ่ม 2302261   เคมีอินทรีย 1                                         

  
2(2-0-4) 

2310205   ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตรการแพทย   3(3-0-6) ยกเลิก เปลี่ยนเปน 2310222   ชีวเคมีเพื่อวิทยาศาสตรการแพทย         2(2-0-4) 
2310252   ปฏิบัติการชีวเคมี   
                วิทยาศาสตรการแพทย           

1(0-3-0) คงเดิม    

2603282   สถิติสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ     3(3-0-6) ยกเลิก   นําสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปมาสอนในรายวิชา     
      3742302*   ระเบียบวิธีวิจัยทางกายภาพบําบัด        

* รายวิชาเปดใหม 



 

 

50 

หลักสูตรเดิม  (  พ.ศ.2538  ) หลักสูตรปรับปรงุ  (  พ.ศ.2547  ) 
     ข.  กลุมวิชาชีพ                                            95  หนวยกิต       ข.  กลุมวิชาชีพ                                                                                           69-73 หนวยกิต 
2705113   วายน้ํา                                              1(0-3-0) ยกเลิก    
2705114   กิจกรรมเขาจังหวะ                          1(0-3-0) ยกเลิก          
3804102   มูลสารจิตวิทยาพัฒนาการ               2(2-0-4) คงเดิม    
3001211   ประสาทกายวิภาคศาสตร                2(2-0-4) คงเดิม    

3002361   กุมารเวชศาสตรสําหรับนัก 
                 กายภาพบําบัด        

1 (1-0-2) คงเดิม    

3009201   พยาธิวิทยาพื้นฐาน                          2(2-0-4) ยกเลิก        
3015301   ศัลยศาสตรพื้นฐานสําหรับนัก 
                 กายภาพบําบัด          

2(2-0-4 ) ยกเลิก   

3704302   อายุรศาสตรสําหรับนัก 
                 กายภาพบําบัด 1                    

2(2-0-4) ยกเลิก   
นําเนื้อหามาสอดแทรกในรายวิชากายภาพบําบัดเฉพาะทาง 

 

3704303   อายุรศาสตรสําหรับนัก 
                 กายภาพบําบัด 2                    

2(2-0-4) ยกเลิก  เพื่อใหเปนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาใหม ไดแก
3742214*   กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1 

 
2(1-3-2) 

3016310  ออรโทปดิกสสําหรับนัก 
                กายภาพบําบัด                    

2(1 -3-5) ยกเลิก  3742310*   กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2 
3742311*   กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 1                       

2(1-3-2) 
2(1-3-2) 

3704210   การนวด ดัด ดึง                                3(0-6-3) ยกเลิก  3742312*   กายภาพบําบัดทางระบบประสาท 2                       2(1-3-2) 
3704317   อุปกรณเทียมและกายอุปกรณ         1(1-0-2) ยกเลิก  3742313*   กายภาพบําบัดสําหรับเด็ก 1         2(1-3-2) 

3704318   กายภาพบําบัดสําหรับผูปวยเด็ก      3(2-3-4) ยกเลิก  3742314*   กายภาพบําบัดสําหรับเด็ก 2                                   2(1-3-2) 
3704316   กายภาพบําบัดสําหรับผูปวยทาง 
                 ออรโทปดิกส          

3(2-3-4) ยกเลิก  3742318*   กายภาพบําบัดทางระบบหัวใจและปอด 1   
3742410*   กายภาพบําบัดทางระบบหัวใจและปอด 2             

2(1-3-2) 
2(1-3-2) 

3704410  กายภาพบําบัดสําหรับผูปวย 
                โรคหัวใจและทรวงอก   

2(1-3-2) ยกเลิก             

3704411  กายภาพบําบัดสําหรับผูปวยทาง 
                ระบบประสาท         

3(2-3-4) ยกเลิก    

3017211  สรีรวิทยาสําหรับนัก 
                กายภาพบําบัด                           

3(3-0-6) คงเดิม    

3017213  ปฏิบัติการสรีรวิทยาสําหรับนัก 
                กายภาพบําบัด             
3018301 สูติศาสตร-นรีเวชวิทยาสําหรับนัก 
               กายภาพบาํบัด 

1(0-3-0) 
 

1(1-0-2) 

คงเดิม 
 
คงเดิม 

   

3600201  หลักการดูแลสุขภาพเบื้องตน           1(1-0-2) ยกเลิก    
3700463  เวชศาสตรชุมชนสําหรับ 
                วิทยาศาสตรสุขภาพ           

1(1-0-2) คงเดิม   
                   

 

3704204  จิตเวชศาสตรพื้นฐานสําหรับนัก 
                 กายภาพบําบัด         

1(1-0-2) คงเดิม    

3704201  กายวิภาคศาสตร 1                            4(2-6-4) ยกเลิก เปลี่ยนเปน 3742201*  กายวิภาคศาสตรของมนุษย1                  4(2-6-4) 
3704202  กายวิภาคศาสตร 2                            3(2-3-4) ยกเลิก เปลี่ยนเปน 3742202*  กายวิภาคศาสตรของมนุษย2                  2(1-3-2) 

 

  *รายวิชาเปดใหม 
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หลักสูตรเดิม  (  พ.ศ.2538  ) หลักสูตรปรับปรงุ (  พ.ศ.2547  ) 
3704203  กายวิภาคศาสตรประยุกตและ 
                วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว      

2(1-3-2) ยกเลิก    นําเนื้อหารายวิชาของรายวิชาเดิมมาจดัลําดับ และความ   
   เกี่ยวของ ลดความซ้ําชอน เปลี่ยนเปนรายวิชา 

 

3704301  วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว 
                 ประยุกต                         

2(1-3-2) ยกเลิก    3742213*  วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว                                      2(1-3-2) 

3704319  การฝกกิจวัตรประจําวัน                   1(0-3-0) ยกเลิก นําเนื้อหาของรายวชิาเดิมมาอยูในรายวิชา 
 3742210*  หลักการพื้นฐานทางกายภาพบําบัด                            

 
3(1-6-2) 

3704211  การออกกําลังกายเพื่อการรักษา 1     3(2-3-4) ยกเลิก        
3704311  การออกกําลังกายเพื่อการรักษา 2     2(1-3-2) ยกเลิก นําเนื้อหารายวิชาบางสวนไปอยูในกายภาพบําบัดเฉพาะ  
3704315  การออกกําลังกายเพื่อการรักษา 3     3(1-6-2) ยกเลิก ทางและในรายวิชา 3742212*  การออกกําลังกายเพื่อการรักษา      3(2-3-4) 
3704304  สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย       1(1-0-2) ยกเลิก   
3704310  การรักษาและการวินิจฉัยดวย 
                ไฟฟา                           

3(1-6-2) ยกเลิก  
เปลี่ยนเปน 

 
 3742211*  การรักษาดวยไฟฟา                               

 
4(2-6-4) 

3704312  ตัวกระทําทางฟสิกสในการรักษา     3(1-6-2) ยกเลิก    
3704313  กายภาพบําบัดทางสูติศาสตร- 
                นรีเวชวิทยา                 

1(1-0-2) ยกเลิก เปลี่ยนเปน 
          และ 

#3742315*  กายภาพบําบัดสําหรับสุขภาพสตรี 1  
#3742316* กายภาพบําบัดสําหรับผูสูงอายุ          

1(1-0-2) 
1(1-0-2) 

3704314  กายภาพบําบัดในผูสูงอายุ                 1(1-0-2) ยกเลิก          หรือ 3742317* กายภาพบําบัดสําหรับสุขภาพสตรี 
                   และผูสูงอาย ุ

1(1-0-2) 

3704320  ระเบียบวธิีวิจัยทางกายภาพบําบัด    1(1-0-2) ยกเลิก เปลี่ยนเปน 3742302*  วิธีวิทยาการวิจัยทางกายภาพบําบัด         2(2-0-4) 
3704402  การฟนฟูสมรรถภาพทางการ 
                แพทย                          

1(1-0-2) ยกเลิก เปลี่ยนเปน 3742110*  บทบาทงานของกายภาพบําบัด               1(1-0-2) 

3704401  การบริหารงานกายภาพบําบัด          1(1-0-2) ยกเลิก 
 

เปลี่ยนเปน 3742303* การบริหาร การจัดการ และ 
                จรรยาบรรณสําหรับนักกายภาพบําบัด     

1(1-0-2) 

3704420  โครงงานทางกายภาพบําบัด             1(0-3-0) ยกเลิก  3742411*  โครงงานทางกายภาพบําบดั                    1(0-3-0) 
3704421  สัมมนาทางกายภาพบําบัด                1(1-0-2) ยกเลิก นําเนื้อหาของรายวชิาเดิมไปรวมกับรายวิชา 3742302*    
3704330  การฝกงานทางกายภาพบําบดั1         2(0-10-0) ยกเลิก           
3704430  การฝกงานทางกายภาพบําบดั2         5(0-25-0) ยกเลิก   จัดรายวิชาฝกงานใหมดังนี้  
3704431  การฝกงานทางกายภาพบําบดั3         4(0-16-0) ยกเลิก  3742330*  การฝกงานทางกายภาพบําบัด 1              2(0-10-0) 
3704432  การฝกงานทางกายภาพบําบดั4         4(0-16-0) ยกเลิก  3742331*  การฝกงานทางกายภาพบําบัด 2              5(0-25-0) 
3704433  การฝกงานทางกายภาพบําบดั 5        3(0-9-0) ยกเลิก  3742431*  การฝกงานทางกายภาพบําบัด 3              5(0-25-0) 
3704434  การฝกงานทางกายภาพบําบดั  6       3(0-9-0) ยกเลิก  3742432*  การฝกงานทางกายภาพบําบัด 4              3(0-15-0) 
      
     ค.กลุมวิชาโท         ค.กลุมวิชาโท  
    -  ไมมี    โปรแกรมปกติ                            ไมมีกลุมวิชาโท  
    โปรแกรมมีวิชาโท                                 อยางนอย   

     เลือกรายวิชาจากกลุมวิชาโทที่เปดสอนทั้งใน
คณะสหเวชศาสตร หรือตางคณะตามความสนใจ 

15  หนวยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                      3  หนวยกิต 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                   6  หนวยกิต 
 

 

 

  *รายวิชาเปดใหม 
    #รายวิชาสําหรับโปรแกรมปกติเทานั้น 
  รายวิชาสําหรับโปรแกรมมีวิชาโทเทานั้น 
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