
มคอ. 2 (ฉบับหลังส่งสภากายภาพบ าบัด-แก้รหัส GE วันท่ี 11 ก.ย. 62) 

1 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Physical Therapy 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Physical Therapy) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Physical Therapy) 

3. วิชาเอก 
กายภาพบ าบัด 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
143 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช ้

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. 

2558 
คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 

2562 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 27 เมษายน 2562 
เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2565 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ภายหลังท่ีส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติใบประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดจากสภาวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ 

(1) เป็นนักกายภาพบ าบัด นักวิจัย และนักวิชาการในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ
ร่างกาย สถานเสริมความงามและสปา สโมสรกีฬา และคลินิกกายภาพบ าบัด  

(2) เป็นนักกายภาพบ าบัดอิสระ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ และผู้ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 

(3) ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ ใน
สาขาวิชากายภาพบ าบัดและสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพอื่น ๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา 
สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนุษย์ ชีวเวชศาสตร์ เป็นต้น 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นางพรรณี ปึงสุวรรณ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 

วท.ม. (สรีรวิทยา) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

2. นางสาวทกมล หรรษาวงศ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Medical Sciences) 
วท.ม. (สรีรวิทยา) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

3. นายพลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 
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4. นางสาวสาวิตรี วันเพ็ญ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออก
ก าลังกาย) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

5. นางสาวสุภาภรณ์ ผดุงกิจ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (สรีรวิทยาของการออก
ก าลังกาย) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

6. นางสาวเสาวนีย์ นาคมะเริง x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ภาคบรรยายด าเนินการเรียนการสอนท่ีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลัก ส่วนภาคปฏิบัติ

และรายวิชาการฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัดด าเนินการเรียนการสอนท้ังท่ีคณะเทคนิคการแพทย์และสถาน
บริการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่น ๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบันมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างรวดเร็ว มีการ

ค้นพบวิธีใหม่ ๆ ในการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาอาการเจ็บปุวย การฟื้นฟูสภาพ การวินิจฉัย และ
การติดตามผลการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุขได้สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการแพทย์ท่ีตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ ด้านการจัดระบบ
บริการทางสุขภาพ ด้านการพัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังประเทศไทยยังมีการลงทุนด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผล
ให้ประชาชนไทยโดยส่วนใหญ่ได้รับการบริการสุขภาพที่ครอบคลุม เหมาะสม มีคุณภาพและมาตรฐาน ท าให้สุขภาพ
อนามัยของประชาชนดีขึ้น ท้ังด้านบุคคล สังคม และส่ิงแวดล้อม ประชาชนมีความสามารถในการดูแลตนเองและ
เลือกรับบริการสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งการมีระบบบริการสุขภาพที่ดีท าให้ประชาชนมีอายุยืนยาวขึ้น ท าให้สัดส่วน
ประชากรของประเทศเมื่อจ าแนกด้วยช่วงวัยมีการเปล่ียนแปลง โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน กล่าวคือ 
ในปัจจุบันประเทศไทยจัดว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ คือมีสัดส่วนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 17.1 ของจ านวนประชากร
ท้ังหมด และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2564 คือมีสัดส่วนผู้สูงอายุเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 
20 ของจ านวนประชากรท้ังหมด อย่างไรก็ตาม การด าเนินชีวิตท่ีไม่เหมาะสมของประชาชนไทยวัยรุ่นและวัยท างาน
จ านวนมากในปัจจุบัน ท้ังการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ การมีกิจกรรมทางกายน้อย การบริโภคอาหารด้อยคุณภาพ และการ
ละเลยท่ีจะดูแลสุขภาพเมื่อมีอาการผิดปกติในระยะเริ่มต้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยซึ่งจะมีจ านวนเพิ่มข้ึน
เรื่อย ๆ ดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะเป็นผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพ ท้ังเนื่องจากความเส่ือมตามธรรมชาติของร่างกายและจากการ
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เกิดโรคประจ าตัวเรื้อรังอันเป็นผลจากการด าเนินชีวิตท่ีไม่เหมาะสมต้ังแต่วัยก่อนสูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ภาวะข้อเส่ือม อาการปวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นต้น ซึ่งอาจน าไปสู่ความ
พิการและปัญหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุได้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีในการดูแลรักษาสุขภาพ 
โดยเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ยังต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ต้องสูญเสียงบประมาณของประเทศเป็น
จ านวนมาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรับบริการสุขภาพสูงขึ้น  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ความก้าวหน้าและการตื่นตัวในด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารอย่างมากในปัจจุบัน ท าให้เกิดการ

แลกเปล่ียนข้อมูลและวัฒนธรรมท่ัวโลก สังคมโลกในปัจจุบันจึงมีลักษณะท่ีหลากหลาย ไม่แน่นอน ซับซ้อน และ
คลุมเครือ นอกจากนี้ สังคมประเทศและโลกปัจจุบันมีลักษณะวัตถุนิยมและบริโภคนิยม มีการแข่งขันทุกรูปแบบใน
ระดับสูง มีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือ ดังนั้น มนุษย์ในโลกปัจจุบันจึง
จ าเป็นต้องรู้เท่าทันต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต ต้องมีวิจารณญาณในการรับรู้และเลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ังควรจะต้องปรับตัวให้สามารถด ารงชีพในสังคมท่ีมี
ลักษณะพหุวัฒนธรรมยิ่งขึ้นกว่าในอดีต สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารได้หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ สภา
กายภาพบ าบัดจึงได้ปรับเปล่ียนการก าหนดสมรรถนะของนักกายภาพบ าบัดไทยให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมประเทศและโลกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การรอบ
รู้ด้านสารสนเทศ การตระหนักรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม และการมีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ด้วยปัจจัยส าคัญของกระแสการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมดังกล่าวในข้อ 11 

สาขาวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา -
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ให้รองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศ โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีหลากหลายในการบริการกายภาพบ าบัดแก่ผู้สูงอายุท้ังในสถานบริการและในชุมชน 
ครอบคลุมท้ังด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาอาการเจ็บปุวย และฟื้นฟูสภาพ รวมท้ังการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ นอกเหนือไปจากการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการบริการ
กายภาพบ าบัดแก่ประชาชนวัยอื่น ๆ ภายใต้สมรรถนะท่ีนักกายภาพบ าบัดไทยพึงมี ท้ังด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรอบรู้ด้านสารสนเทศ การตระหนักรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม และการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นมนุษย์ ท้ังหมดนี้เพื่อให้ได้บุคลากรของประเทศท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นก าลังส าคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไป  

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพกายภาพบ าบัด มีความพร้อมในการท างาน มี

วินัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิจัย พร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
ไม่มี 

 
หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มุ่งผลิตบัณฑิต ท่ีมี
ความรูแ้ละความสามารถด้านวิชาชีพกายภาพบ าบัดแบบองค์รวม มคุีณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด และมทัีกษะชีวิตในการท างานและการด าเนินชีวิต เพื่อเป็นนักกายภาพบ าบัดท่ีพึงประสงค์ของชุมชน 
สังคม และตลาดงานปัจจุบัน รวมท้ังสอดคล้องกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายโุดยสมบูรณ์ของประเทศ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถดังนี้ 
(1) มีความรู้และแสดงทักษะในการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดและการบริการวิชาการสู่ชุมชนตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกจากหลักฐานเชิงประจักษ์ทาง
กายภาพบ าบัดและวิชาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ใหบ้ริการกายภาพบ าบัดแก่ผู้สูงอายุท้ังในสถานบริการและในชุมชน และสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

(3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบ าบัด และเคารพในศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

(4) บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมกับ สภาพสังคมและวัฒนธรรม และแสวงหารูปแบบ
และวิธีการใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาตนเองสู่ภาวะผู้ประกอบการ 

(5) เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ติดตาม
วิทยาการและเทคโนโลยีท่ีสัมพันธ์กับการเรียนและการวิจัย น าไปสู่การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

(6) มีภาวะผู้น า ผู้ตาม และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
(7) ส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

 การพัฒนาการเรียน
การสอน 

1. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะท่ี
หลากหลายในการบริการกายภาพบ าบัด
แก่ผู้สูงอายุท้ังในสถานบริการและในชุมชน 
ครอบคลุมท้ังด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค รักษาอาการเจ็บปุวย และ
ฟื้นฟูสภาพ รวมท้ังการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ 

1.1 มีสถานีฝึกงานกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
ในรายวิชาการฝึกงานคลินิกทาง
กายภาพบ าบัดท่ีอยู่ภายใต้การดูแลควบคุม
ของคณาจารย์สาขาวิชาฯ 
1.2 มีรายวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และ
การออกแบบทางกายภาพบ าบัดส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
1.3 มีรายวิชาการบริหารงาน
กายภาพบ าบัด ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับการ
ประกอบการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่กว้างขวาง
ขึ้น นอกเหนือจากการเป็นนัก
กายภาพบ าบัดในสถานบริการสุขภาพ
ระดับต่าง ๆ เช่น เป็นนักกายภาพบ าบัด
อิสระ นักกายภาพบ าบัดในสโมสรกีฬา 
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ เป็นต้น 

2.1 มีรายวิชาท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถในการประกอบอาชีพนัก
กายภาพบ าบัดอิสระ นักกายภาพบ าบัดใน
สโมสรกีฬา และผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
สุขภาพ เช่น การฝึกงานคลินิกทาง
กายภาพบ าบัดในสโมสรกีฬา/สถาน
ประกอบการ กายภาพบ าบัดทางการกีฬา 
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เป็นต้น 
2.2 มีรายวิชาการบริหารงาน
กายภาพบ าบัด ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับทฤษฎี
และหลักการบริหารงานเบ้ืองต้นของ
ภาคเอกชน ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจ และการจัดต้ังธุรกิจ 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และ/หรือ
ทักษะตามสมรรถนะของนัก
กายภาพบ าบัด เช่น การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การตระหนักรู้ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม การมีจิตวิญญาณความเป็น
มนุษย์ ภาวะผู้น า ภาวะผู้ประกอบการ 
เป็นต้น 

3. มีรายวิชาท่ีส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
ของนักกายภาพบ าบัด เช่น การคิดเชิง
สร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ทักษะการ
เรียนรู้ พหุวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและ
การเรียนรู้ชุมชน การฝึกงานคลินิกทาง
กายภาพบ าบัดในชุมชน ภาวะผู้น าและการ
จัดการ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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 4. ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเน้น
กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก 

4.1 มีรายวิชากระบวนการคิดและตัดสินใจ
ทางคลินิก และสอดแทรกกระบวนการคิด
และตัดสินใจทางคลินิกในรายวิชาสังกัด
หมวดวิชาทุกรายวิชา 
4.2 มีการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจทางคลินิกในรายวิชาการฝึกงาน
คลินิกทางกายภาพบ าบัดท่ีอยู่ภายใต้การ
ดูแลควบคุมของคณาจารย์สาขาวิชาฯ 

 5. ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

5. มีรายวิชาท่ีเน้นการการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในทุกรายวิชา 

 6. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การอ่าน 
การเขียน การพูด การฟัง) 

6.1 มีรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับ
กายภาพบ าบัดท่ีสอนโดยคณาจารย์
สาขาวิชาฯ 
6.2 มีรายวิชาสัมมนาทางกายภาพบ าบัด 
โดยให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการ
น าเสนอ 
6.3 มีชมรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

 การพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีภาวะผู้น า ผู้ตาม 
หรือผู้ร่วมงานท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ 

1. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมนักศึกษาให้มีภาวะ
ผู้น า ผู้ตาม หรือผู้ร่วมงานท่ีดี มีมนุษย-
สัมพันธ์ 

 2. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม 

2.1 มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมนักศึกษาให้มี
คุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
2.2 มีการประเมินพฤติกรรมในขณะท่ี
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ส่งเสริมนักศึกษาใหบ้ริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมกับ สภาพ
สังคมและวัฒนธรรม และแสวงหารูปแบบ
และวิธีการใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนาตนเองสู่ภาวะผู้ประกอบการ 

3. มีรายวิชาท่ีส่งเสริมความสามารถในการ
บริหารจัดการดังกล่าว เช่น กายภาพบ าบัด
ชุมชน การบริหารงานกายภาพบ าบัด
นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ
ทางกายภาพบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุ การ
ฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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 การเปล่ียนแปลง
จุดเน้นของหลักสูตร 

1. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะท่ี
หลากหลายในการบริการกายภาพบ าบัด
แก่ผู้สูงอายุท้ังในสถานบริการและในชุมชน 
ครอบคลุมท้ังด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค รักษาอาการเจ็บปุวย และ
ฟื้นฟูสภาพ 

1. มีสถานีฝึกงานกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
ในรายวิชาการฝึกงานคลินิกทาง
กายภาพบ าบัดท่ีอยู่ภายใต้การดูแลควบคุม
ของคณาจารย์สาขาวิชาฯ 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ 

2. มีรายวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และ
การออกแบบทางกายภาพบ าบัดส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่กว้างขวาง
ขึ้น นอกเหนือจากการเป็นนัก
กายภาพบ าบัดในสถานบริการสุขภาพ
ระดับต่าง ๆ เช่น เป็นนักกายภาพบ าบัด
อิสระ นักกายภาพบ าบัดในสโมสรกีฬา 
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ เป็นต้น 

3.1 มีการฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด
ในสโมสรกีฬา/สถานประกอบการ 
3.2 มีรายวิชากายภาพบ าบัดทางการกีฬา 
3.3 มีรายวิชาการบริหารงาน
กายภาพบ าบัด ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับทฤษฎี
และหลักการบริหารงานเบ้ืองต้นของ
ภาคเอกชน ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจ และการจัดต้ังธุรกิจ 
3.4 มีรายวิชาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 1 ข้อ 6 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
เป็นไปตาม ระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย การจัดการ เรียนการสอน ภาคการศึกษาพิเศษ ระดับ

ปริญญาตรี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น        เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย     เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ     เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 2 

หรือเป็นไปตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม่ 
(2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
(3) เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บปุวยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือมีความ

ผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษาอาจจะมีปัญหาในการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนท่ีมีรูปแบบ
แตกต่างไปจากเดิมท่ีคุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนบางรายวิชา 
รวมถึงมีกิจกรรมท้ังการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 
นอกจากนี้ การท่ีนักศึกษาเติบโตมาในโลกยุคดิจิทัลซึ่งเป็นยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารด้วยอินเตอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จึงอาจท าให้นักศึกษามีปัญหาด้านทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีอยู่ในยุคสมัย
ท่ีแตกต่างกัน ท้ังด้านการเขียนและการพูด รวมท้ังด้านการอ่านและการฟังอย่างจับใจความด้วย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ

การแบ่งเวลา 
(2) จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและช้ีแจงระบบการเรียนการสอน การ

ด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และการตอบข้อซักถามต่าง ๆ 
(3) มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าช้ันแก่นักศึกษา ท าหน้าท่ีดูแล ตักเตือน ให้

ค าปรึกษา และแนะน า 
(4) จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ ทุกภาคการศึกษา  
(5) มีระบบการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและระบบบริหารความเส่ียงด้านการเรียน เพื่อติดตาม 

ดูแล และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาท่ีประสบปัญหาด้านการเรียนทุกช้ันปี ทุกภาค และปีการศึกษา 
(6) มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อท่ีนักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



มคอ. 2 (ฉบับหลังส่งสภากายภาพบ าบัด-แก้รหัส GE วันท่ี 11 ก.ย. 62) 

10 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

ชั้นปีนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2  60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 3   60 60 60 
ช้ันปีท่ี 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,160,000 4,320,000 6,480,000 8,640,000 8,640,000 
งบประมาณแผ่นดิน 1,950,000 3,900,000 5,850,000 8,400,000 8,400,000 
รวมรายรับ 4,110,000 8,220,000 12,330,000 17,040,000 17,040,000 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
งบด าเนินการ 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,900,000 4,900,000 
งบจัดการเรียนการสอน 2,218,000 4,436,000 6,654,000 9,312,000 9,312,000 
งบพัฒนานักศึกษา 108,000 216,000 324,000 432,000 432,000 
งบครุภัณฑ์ 260,000 520,000 780,000 1,100,000 1,100,000 
งบอุดหนุน 324,000 648,000 972,000 1,296,000 1,296,000 
รวมรายจ่าย 4,110,000 8,220,000 12,330,000 17,040,000 17,040,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 173,750 บาท 
อนึ่ง ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษาไม่เป็นไปตามเปูาหมาย หลักสูตรจะด าเนินการปรับลดรายจ่าย

ในส่วนงบด าเนินการ งบจัดการเรียนการสอน งบพัฒนานักศึกษา และงบอุดหนุน ให้เป็นไปตามสัดส่วนของจ านวน
นักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2.7 ระบบการศึกษา 
เป็นแบบช้ันเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 766/2549) ว่าด้วย การเทียบโอนรายวิชาและค่า

คะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2549 และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2541 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

หมวด 1 ภาษา 9 หน่วยกิต 
หมวด 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
หมวด 3 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43 หน่วยกิต 
- วิชาชีพ 64 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาภาษา 9 หน่วยกิต 
**LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 

English I 
 3(3-0-6) 

**LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

 3(3-0-6) 

**LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 
English III 

 3(3-0-6) 

(2) หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
**GE 141 166 ศาสตร์ของความสุข 

Science of Happiness 
 3(3-0-6) 

GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
Leadership and Management 

 3(3-0-6) 

GE 151 144 พหุวัฒนธรรม 
Multiculturalism 

 3(3-0-6) 

GE 153 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน 
Community Ways of Life and 
Community Learning 
 

 3(1-6-4) 
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(3) หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
**GE 321 415 ทักษะการเรียนรู ้

Learning Skills 
 3(3-0-6) 

**GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 
Creative Thinking and Problem Solving 

 3(3-0-6) 

*GE 363 789 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
Creative Entrepreneurs 

 3(3-0-6) 

*000 160 คอมพิวเตอร์และและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
Basic Computer and Information Technology 

 (ไม่นับหน่วยกิต) 

* รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ           
e-learning ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้อง
สอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-testing ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43 หน่วยกิต 
516 402 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติขั้นแนะน า 

Introduction to Research Methodology and 
Biostatistics 

 2(2-0-4) 

SC 201 008 เคมีหลักมูล 
Fundamental Chemistry 

 3(3-0-6) 

SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
General Physics Laboratory I 

 1(0-3-2) 

SC 501 010 ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย 
University Physics 

 3(3-0-6) 

MD 611 304 มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 
Basic Gross Anatomy I 

 3(2-4-6) 

MD 611 305 มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 2 
Basic Gross Anatomy II 

 3(2-4-6) 

MD 612 301 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
Neuroanatomy 

 2(1-3-4) 

MD 664 307 เภสัชวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด 
Pharmacology for Physical Therapy 
 

 1(1-0-2) 
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MD 672 308 สรีรวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด 
Physiology for Physical Therapy 

 3(2-4-6) 

MD 672 309 ประสาทสรีรวิทยา 
Neurophysiology 

 2(2-0-4) 

MD 703 302 จิตเวชศาสตร์ส าหรับกายภาพบ าบัด 
Psychiatry for Physical Therapy 

 1(1-0-2) 

**AM 211 501 กายภาพบ าบัดขั้นแนะน า 
Introduction to Physical Therapy 

 1(0-2-1) 

**AM 211 502 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ประยุกต์ส าหรับ
กายภาพบ าบัด 
Applied Human Anatomy for Physical 
Therapy 

 2(1-2-3) 

*AM 211 503 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ส าหรับกายภาพบ าบัด 
Biomedical Science for Physical Therapy 

 2(2-0-4) 

AM 212 501 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายส าหรับ
กายภาพบ าบัด 
Exercise Physiology for Physical Therapy 

 1(1-0-2) 

**AM 212 502 พยาธิวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด 
Pathology for Physical Therapy 

 1(1-0-2) 

AM 213 501 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับกายภาพบ าบัด 
Technical English for Physical Therapy 

 3(3-0-6) 

**AM 213 761 การน าเสนอกรณีศึกษา 
Case Study Presentation 

 1(1-0-2) 

**AM 214 501 การบริหารงานกายภาพบ าบัด 
Physical Therapy Administration 

 2(2-0-4) 

*AM 214 502 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
Physical Therapy Laws and Professional 
Ethics 

 1(1-0-2) 

*AM 214 503 นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบทาง
กายภาพบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุ 
Physical Therapy Innovation, 
Technology and Design for Elderly 
 

 2(1-2-3) 
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AM 214 762 สัมมนาทางกายภาพบ าบัด 
Seminar in Physical Therapy 

 1(1-0-2) 

AM 214 774 ภาคนิพนธ์ 
Term Paper 

 2(0-4-2) 

(2) หมวดวิชาชีพ 64 หน่วยกิต 
**AM 212 401 กายภาพบ าบัดเด็ก 

Pediatric Physical Therapy 
 3(2-2-5) 

*AM 212 503 ชีวกลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
Basic Biomechanics 

 3(2-2-5) 

*AM 212 504 การประเมินผลขั้นพื้นฐานทางกายภาพบ าบัด 
Basic Evaluation in Physical Therapy 

 3(1-4-4) 

*AM 212 505 การเคล่ือนย้าย การเดิน อุปกรณ์เสริม และ
อวัยวะเทียม 
Transferring, Walking, Orthotics and 
Prosthetics 

 2(1-2-3) 

**AM 212 506 ธาราบ าบัด 
Hydrotherapy 

 1(0-2-1) 

*AM 212 507 การนวดเพื่อการรักษา 
Therapeutic Massage 

 1(0-2-1) 

**AM 212 508 การรักษาด้วยการออกก าลังกาย 
Therapeutic Exercise 

 3(1-4-4) 

**AM 212 509 การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบ าบัด 
Therapeutic Physical Tools 

 3(1-4-4) 

**AM 212 510 ไฟฟูาบ าบัดและการวินิจฉัยด้วยไฟฟูา 
Electrotherapy and Electrodiagnosis 

 3(1-4-4) 

AM 212 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 1 
Clinical Practicum in Physical Therapy I 

 1(0-3-2) 

*AM 213 101 การบ าบัดด้วยการเคล่ือนไหว ขยับ ดัด และดึง 
Manipulative Therapy 

 4(2-4-6) 

*AM 213 102 กายภาพบ าบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1 
Musculoskeletal Physical Therapy I 

 3(2-2-5) 

*AM 213 103 กายภาพบ าบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2 
Musculoskeletal Physical Therapy II 

 2(1-2-3) 
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**AM 213 201 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1 
Neurological Physical Therapy I 

 3(1-4-4) 

**AM 213 202 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 2 
Neurological Physical Therapy II 

 2(1-2-3) 

**AM 213 301 กายภาพบ าบัดในระบบหายใจและไหลเวียน
โลหิต 1 
Respiratory and Circulatory Physical 
Therapy I 

 3(2-2-5) 

**AM 213 302 กายภาพบ าบัดในระบบหายใจและไหลเวียน
โลหิต 2 
Respiratory and Circulatory Physical 
Therapy II 

 2(1-2-3) 

**AM 213 502 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกส าหรับ
กายภาพบ าบัด 
Clinical Reasoning Process for Physical 
Therapy 

 1(0-2-1) 

**AM 213 503 กายภาพบ าบัดผู้สูงอายุ 
Geriatric Physical Therapy 

 3(2-2-5) 

AM 213 504 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 
Physical Therapy in Specific Conditions 

 2(1-2-3) 

AM 213 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 2 
Clinical Practicum in Physical Therapy II 

 3(0-15-8) 

AM 213 797 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 3 
Clinical Practicum in Physical Therapy III 

 3(0-18-9) 

AM 214 504 กายภาพบ าบัดชุมชน 
Community Physical Therapy 

 2(1-2-3) 

*AM 214 505 กายภาพบ าบัดทางการกีฬา 
Sport Physical Therapy 

 2(1-2-3) 

**AM 214 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 4 
Clinical Practicum in Physical Therapy IV 

 3(0-18-9) 

AM 214 797 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 5 
Clinical Practicum in Physical Therapy V 
 

 3(0-18-9) 

 



มคอ. 2 (ฉบับหลังส่งสภากายภาพบ าบัด-แก้รหัส GE วันท่ี 11 ก.ย. 62) 

16 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
*  หมายถึง รายวิชาใหม่ 
** หมายถึง รายวิชาท่ีปรับปรุง ได้แก่ เปล่ียนช่ือวิชา ค าอธิบายวิชา และ/หรือจ านวนหน่วยกิต  

ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
รหัสวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก แสดงอักษรย่อชื่อคณะ 
AM หมายถึง คณะเทคนิคการแพทย์ 
รายวิชาต่าง ๆ มีรหัสวิชาเป็นเลข 6 หลัก xxx xxx โดยมีความหมายดังนี้ 

เลขหลักที่ 1 และ 2 หมายถึง รหัสสาขาวิชาหรือหลักสูตรในคณะ 
เลข 20-29 หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชากายภาพบ าบัด 

เลข 21 หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
เลขหลักที่ 3 หมายถึง ระดับของวิชา 

เลข 1 หมายถึง วิชาท่ีท าการสอนในช้ันปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง วิชาท่ีท าการสอนในช้ันปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง วิชาท่ีท าการสอนในช้ันปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง วิชาท่ีท าการสอนในช้ันปีท่ี 4 

ส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก และเลขหลักท่ี 1-3 ท่ีไม่ใช่รายวิชาในสังกัดของหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด มีรายละเอียดดังนี้ 

516 หมายถึง ภาควิชาสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
GE, LI หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

MD 611, MD 612 หมายถึง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
MD 664 หมายถึง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
MD 672 หมายถึง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
MD 703 หมายถึง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
SC 201 หมายถึง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
SC 501 หมายถึง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เลขหลักที่ 4 หมายถึง หมวดวิชาของรายวิชาที่สังกัดสาขาวิชากายภาพบ าบัด 
เลข 1 หมายถึง รายวิชาสังกัดหมวดวิชาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
เลข 2 หมายถึง รายวิชาสังกัดหมวดวิชาระบบประสาท 
เลข 3 หมายถึง รายวิชาสังกัดหมวดวิชาระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 
เลข 4 หมายถึง รายวิชาสังกัดหมวดวิชากายภาพบ าบัดเด็กและบูรณาการ 
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เลข 5 หมายถึง รายวิชาสังกัดหมวดวิชากลางสาขาวิชากายภาพบ าบัด 
เลขหลักที่ 5 และ 6 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 

ยกเว้นรายวิชาท่ีก าหนดเลขหลักท่ี 4-6 ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังต่อไปนี้ 
xxx 761 หมายถึง รายวิชาการน าเสนอกรณีศึกษา 
xxx 762 หมายถึง รายวิชาสัมมนาทางกายภาพบ าบัด 
xxx 774 หมายถึง รายวิชาภาคนิพนธ์ 

xxx 796-797 หมายถึง รายวิชาการฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 
 

3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 

 
**AM 211 501 กายภาพบ าบัดขั้นแนะน า 

Introduction to Physical Therapy 
1(0-2-1) 

**AM 211 502 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ประยุกต์ส าหรับกายภาพบ าบัด 
Applied Human Anatomy for Physical Therapy 

2(1-2-3) 

**GE 141 166 ศาสตร์ของความสุข 
Science of Happiness 

3(3-0-6) 

**LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 

MD 611 304 มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 
Basic Gross Anatomy I 

3(2-4-6) 

SC 201 008 เคมีหลักมูล 
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

SC 501 010 ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย 
University Physics 

3(3-0-6) 

SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
General Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

 รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 19 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 19 หน่วยกิต 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
 

*AM 211 503 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ส าหรับกายภาพบ าบัด 
Biomedical Science for Physical Therapy 

2(2-0-4) 

GE 151 144 พหุวัฒนธรรม 
Multiculturalism 

3(3-0-6) 

**GE 321 415 ทักษะการเรียนรู ้
Learning Skills 

3(3-0-6) 

**LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

MD 611 305 มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 2 
Basic Gross Anatomy I 

3(2-4-6) 

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6 
 รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 20 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 39 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
 

AM 212 501 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายส าหรับกายภาพบ าบัด 
Exercise Physiology for Physical Therapy 

1(1-0-2) 

*AM 212 503 ชีวกลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
Basic Biomechanics 

3(2-2-5) 

*AM 212 504 การประเมินผลขั้นพื้นฐานทางกายภาพบ าบัด 
Basic Evaluation in Physical Therapy 

3(1-4-4) 

*AM 212 505 การเคล่ือนย้าย การเดิน อุปกรณ์เสริม และอวัยวะเทียม 
Transferring, Walking, Orthotics and Prosthetics 

2(1-2-3) 

**AM 212 506 ธาราบ าบัด 
Hydrotherapy 

1(0-2-1) 

*AM 212 507 การนวดเพื่อการรักษา 
Therapeutic Massage 

1(0-2-1) 

AM 212 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 1 
Clinical Practicum in Physical Therapy I 

1(0-3-2) 

**LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 
English III 

3(3-0-6) 

MD 672 308 สรีรวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด 
Physiology for Physical Therapy 

3(2-4-6) 

 รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 57 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
 

**AM 212 401 กายภาพบ าบัดเด็ก 
Pediatric Physical Therapy 

3(2-2-5) 

**AM 212 502 พยาธิวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด 
Pathology for Physical Therapy 

1(1-0-2) 

**AM 212 508 การรักษาด้วยการออกก าลังกาย 
Therapeutic Exercise 

3(1-4-4) 

**AM 212 509 การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบ าบัด 
Therapeutic Physical Tools 

3(1-4-4) 

**AM 212 510 ไฟฟูาบ าบัดและการวินิจฉัยด้วยไฟฟูา 
Electrotherapy and Electrodiagnosis 

3(1-4-4) 

**GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 
Creative Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

MD 612 301 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 
Neuroanatomy 

2(1-3-4) 

MD 672 309 ประสาทสรีรวิทยา 
Neurophysiology 

2(2-0-4) 

 รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 20 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 77 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 
 

*AM 213 101 การบ าบัดด้วยการเคล่ือนไหว ขยับ ดัด และดึง 
Manipulative Therapy 

4(2-4-6) 

*AM 213 102 กายภาพบ าบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1 
Musculoskeletal Physical Therapy I 

3(2-2-5) 

**AM 213 201 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1 
Neurological Physical Therapy I 

3(1-4-4) 

**AM 213 301 กายภาพบ าบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 1 
Respiratory and Circulatory Physical Therapy I 

3(2-2-5) 

AM 213 501 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับกายภาพบ าบัด 
Technical English for Physical Therapy 

3(3-0-6) 

**AM 213 502 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกส าหรับกายภาพบ าบัด 
Clinical Reasoning Process for Physical Therapy 

1(0-2-1) 

GE 153 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน 
Community Ways of Life and Community Learning 

3(1-6-4) 

MD 664 307 เภสัชวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด 
Pharmacology for Physical Therapy 

1(1-0-2) 

 รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 21 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 98 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
 

516 402 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติขั้นแนะน า 
Introduction to Research Methodology and Biostatistics 

2(2-0-4) 

*AM 213 103 กายภาพบ าบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2 
Musculoskeletal Physical Therapy II 

2(1-2-3) 

**AM 213 202 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 2 
Neurological Physical Therapy II 

2(1-2-3) 

**AM 213 302 กายภาพบ าบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 
Respiratory and Circulatory Physical Therapy II 

2(1-2-3) 

**AM 213 503 กายภาพบ าบัดผู้สูงอายุ 
Geriatric Physical Therapy 

3(2-2-5) 

AM 213 504 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 
Physical Therapy in Specific Conditions 

2(1-2-3) 

**AM 213 761 การน าเสนอกรณีศึกษา 
Case Study Presentation 

1(1-0-2) 

AM 213 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 2 
Clinical Practicum in Physical Therapy II 

3(0-15-8) 

MD 703 302 จิตเวชศาสตร์ส าหรับกายภาพบ าบัด 
Psychiatry for Physical Therapy 

1(1-0-2) 

 รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 116 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ 

 
AM 213 797 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 3 

Clinical Practicum in Physical Therapy III 
3(0-18-9) 

 รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 3 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 119 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
 

**AM 214 501 การบริหารงานกายภาพบ าบัด 
Physical Therapy Administration 

2(2-0-4) 

*AM 214 502 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
Physical Therapy Laws and Professional Ethics 

1(1-0-2) 

*AM 214 503 นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบทางกายภาพบ าบัดส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
Physical Therapy Innovation, Technology and Design for 
Elderly 

2(1-2-3) 

AM 214 504 กายภาพบ าบัดชุมชน 
Community Physical Therapy 

2(1-2-3) 

*AM 214 505 กายภาพบ าบัดทางการกีฬา 
Sport Physical Therapy 

2(1-2-3) 

AM 214 762 สัมมนาทางกายภาพบ าบัด 
Seminar in Physical Therapy 

1(1-0-2) 

AM 214 774 ภาคนิพนธ ์
Term Paper 

2(0-4-2) 

GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
Leadership and Management 

3(3-0-6) 

*GE 363 789 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
Creative Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

 รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 18 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 137 หน่วยกิต 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 

 
**AM 214 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 4 

Clinical Practicum in Physical Therapy IV 
3(0-18-9) 

AM 214 797 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 5 
Clinical Practicum in Physical Therapy V 

3(0-18-9) 

 รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 6 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 143 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
516 402 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติขั้นแนะน า 

Introduction to Research Methodology and Biostatistics 
2(2-0-4) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ระเบียบวิธีวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์และสมมติฐานงานวิจัย แบบงานวิจัย 

ประชากร ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง การวัดและเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิดการใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และสมการถดถอย 
การวิเคราะห์ความสอดคล้อง การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การค านวณขนาดตัวอย่าง 

Research methodology, literature review, research objectives and hypothesis, 
research design, population, sample and sampling, measurement and tool, data collection, 
statistical concept, parameter estimation, hypothesis testing, analysis of variance, correlation and 
regression, consistency analysis, categorical data analysis, sample size determination 
**AM 211 501 กายภาพบ าบัดขั้นแนะน า 

Introduction to Physical Therapy 
1(0-2-1) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
การศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดในสถานบริการสุขภาพระดับต่าง ๆ ใน

จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ศูนย์/
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย รวมท้ังเรียนรู้เทคนิคเบ้ืองต้นในการช่วยฟื้นคืนชีพ การ
เคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บ และการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

Physical therapy sites visiting in various levels of health care settings in Khon Kaen 
province, elderly health care centers, rehabilitation center for workers, rehabilitation center for 
persons with disabilities, special education centers/schools, fitness centers as well as learning 
about basic techniques of resuscitation, transferring and emergency nursing 
**AM 211 502 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ประยุกต์ส าหรับกายภาพบ าบัด 

Applied Human Anatomy for Physical Therapy 
2(1-2-3) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
บทน ากายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และความส าคัญของกายวิภาคศาสตร์พื้นผิวกับวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด กระดูกแกน กระดูกรยางค์บน กระดูกรยางค์ล่าง กล้ามเนื้อใบหน้าและล าตัว กล้ามเนื้อรยางค์บน  
กล้ามเนื้อรยางค์ล่าง ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาทอัตโนวัติ ระบบหายใจ ระบบ
ปกคลุมร่างกาย ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบขับถ่าย การประยุกต์ใช้กายวิภาคศาสตร์
พื้นผิวกับวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

Introduction to applied anatomy and the importance of surface anatomy for 
physical therapy, axial skeleton, upper appendicular skeleton, lower appendicular skeleton, facial  



มคอ. 2 (ฉบับหลังส่งสภากายภาพบ าบัด-แก้รหัส GE วันท่ี 11 ก.ย. 62) 

25 

and body muscles, muscles of the upper extremity, muscle of the lower extremity, central 
nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system, respiratory system, 
integument system, cardiovascular system, immune system, excretory system, application of 
surface anatomy for physical therapy 
*AM 211 503 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ส าหรับกายภาพบ าบัด 

Biomedical Science for Physical Therapy 
2(2-0-4) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
พื้นฐานชีววิทยา พื้นฐานจุลชีววิทยา พื้นฐานภูมิคุ้มกันวิทยา สมดุลของเซลล์และบัฟเฟอร์น้ า

ปฏิกิริยาของเอนไซม์ สารชีวโมเลกุล พลังงานและเมแทบอลิซึม เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การย่อยอาหารและ
การดูดซึม อาร์เอ็นเอ/ดีเอ็นเอ โปรตีน การแสดงออกของยีน นวัตกรรมและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 

Basic biology, basic microbiology, basic immunology, cellular homeostatis and 
water buffer, enzyme reaction, biomolecule, energy and metabolism, metabolism of biomolecule, 
digestion and absorption, RNA/DNA, protein, gene expression, DNA innovation and technology 
**AM 212 401 กายภาพบ าบัดเด็ก 

Pediatric Physical Therapy 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
พัฒนาการปกติในวัยเด็ก ความผิดปกติแต่ก าเนิดของระบบประสาท การบาดเจ็บ สมองพิการ 

ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความผิดปกติ
แต่ก าเนิด หลักการและวิธีการประเมินทางกายภาพบ าบัดพื้นฐานและแบบพิเศษ การแปลผลทางรังสีวินิจฉัย  การ
วางแผนการรักษาและการรักษาฟื้นฟูในเด็ก การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกัน หลักการและวิธีการประเมินผลหลัง
การรักษา การส้ินสุดการรักษา การบันทึกและการส่งต่อ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้เหตุผลทางคลินิก การ
สอนผู้ปุวยและผู้ดูแลเด็ก การให้ค าแนะน าไปปฏิบัติท่ีบ้าน บทบาทกายภาพบ าบัดเด็กในหน่วยงานอื่น  ๆ สหวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Normal child development, congenital malformation of nervous system, trauma, 
cerebral palsy, diseases of central and peripheral nervous system, diseases of musculoskeletal, 
congenital abnormality, physical therapy assessment, special tests for child development, 
interpretation of related radiology, physical therapy problem list and plan, health promotion and 
prevention, principles and procedures of re-assessment, discharge and recording, evidence-based 
to practice, clinical reasoning process, education for patients and caregivers, home program, 
pediatric physical therapy roles in other sectors, related interdisciplinary, professional ethics 
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AM 212 501 สรีรวิทยาของการออกก าลังกายส าหรับกายภาพบ าบัด 
Exercise Physiology for Physical Therapy 

1(1-0-2) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย เมแทบอลิซึมและการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการออกก าลัง

กายของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบ
ภูมิคุ้มกัน การควบคุมอุณหภูมิกาย เทคนิคและวิธีการท่ีใช้ในสรีรวิทยาของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาของการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬา 

Exercise physiology, metabolism and physiological responses to exercise of 
musculoskeletal system, nervous system, respiratory and circulatory system, endocrine system 
and immune system, body temperature regulation, techniques and methods applied in exercise 
physiology, exercise physiology in health and sport 
**AM 212 502 พยาธิวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด 

Pathology for Physical Therapy 
1(1-0-2) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
การบาดเจ็บ การตาย และการปรับตัวของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม ความผิดปกติของ

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความผิดปกติของระบบประสาท ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต ความผิดปกติ
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของระบบหายใจ ความผิดปกติของระบบควบคุมอุณหภูมิกาย ความ
ผิดปกติของระบบย่อยอาหาร ความผิดปกติของระบบขับถ่าย ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ เนื้องอกและมะเร็ง  

Cell injury, cell death and adaptations, inflammation and repair, disorders of 
musculoskeletal system, disorders of nervous system, disorders of hemodynamic, disorders of 
circulatory system, disorders of respiratory system, disorders of thermoregulatory system, 
disorders of digestive system, disorders of excretory system, disorders of hormonal system, benign 
and malignant tumor 
*AM 212 503 ชีวกลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

Basic Biomechanics 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
หลักการและการประยุกต์ใช้จลนวิทยาการเคล่ือนไหว ชีวกลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลศาสตร์

ประยุกต์ของการเคล่ือนไหวของมนุษย์ ได้แก่ รยางค์แขนและข้อต่อขากรรไกร รยางค์ขา กระดูกสันหลัง และการ
หายใจ การยศาสตร์ ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ท่าทางและการเคล่ือนไหวของมนุษย์ 

Principles and applications of kinesiology, basic biomechanics, applied mechanics 
of human movements including upper extremity and mandible joint, lower extremity, spine and 
respiration, ergonomics, practice for evaluation and analysis of human postures and movements 
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*AM 212 504 การประเมินผลขั้นพื้นฐานทางกายภาพบ าบัด 
Basic Evaluation in Physical Therapy 

3(1-4-4) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
การตรวจร่างกายขั้นพื้นฐานทางกายภาพบ าบัด การตรวจสัญญาณชีพ ระบบหัวใจ หายใจ และ

ไหลเวียนโลหิต ก าลังกล้ามเนื้อ ความยาวและเส้นรอบวงของแขนและขา ขนาดของกล้ามเนื้อ ช่วงการเคล่ือนไหว
ของข้อต่าง ๆ ความยาวและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ปฏิกิริยาสนองฉับพลัน และการรับความรู้สึก การบันทึก การ
วิเคราะห์ การแปลผล การประเมินผลส่ิงท่ีตรวจพบ 

Basic physical examinations in physical therapy, measurement of vital signs, 
cardiorespiratory and circulatory systems, muscle power, extremity length and circumference, size 
of muscles, range of motion of joints, muscle length and tone, reflex and sensation, record, 
analyses, interpretation, evaluation of the findings 
*AM 212 505 การเคล่ือนย้าย การเดิน อุปกรณ์เสริม และอวัยวะเทียม 

Transferring, Walking, Orthotics and Prosthetics 
2(1-2-3) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
หลักการและเทคนิคการยกและการเคล่ือนย้าย การวิเคราะห์การเดินและการเคล่ือนไหว รถเข็น

นั่ง อุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริมทางการเคล่ือนไหวและการเดิน กายอุปกรณ์เทียม การจัดท่าทาง หลักฐานเชิง
ประจักษ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

Principles and techniques of lifting and transferring, walking and mobility analysis, 
wheelchairs, assistive and orthotic devices, prostheses, positioning, relating evidences 
**AM 212 506 ธาราบ าบัด 

Hydrotherapy 
1(0-2-1) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ความส าคัญของธาราบ าบัด ความร้อนและความเย็นต้ืน คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของน้ าและความ

ร้อนและความเย็นต้ืน ผลทางสรีรวิทยา ประโยชน์ของการรักษาด้วยน้ าและความร้อนและความเย็นต้ืน หลักการและ
เทคนิคของการรักษาด้วยน้ าและความร้อนและความเย็นต้ืน ได้แก่ หม้อต้มแผ่นประคบร้อน ความร้อนอากาศช้ืน 
สระน้ า อ่างน้ าวน และซาวน่า เครื่องมือท่ีให้ความร้อนและความเย็นต้ืนทางกายภาพบ าบัด การรักษาแบบทางเลือก
และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สปา 

Importance of hydrotherapy, superficial heat and cold, physics properties of water 
and superficial heat and cold, physiological effects, therapeutic advantages of water and 
superficial heat and cold, principles and techniques of treatment in water, superficial heat and 
cold including hydrocollator unit, moist air heat, pool, whirlpool and sauna, superficial heat and 
cold tools of physical therapy, alternative therapy and holistic health, spa 
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*AM 212 507 การนวดเพื่อการรักษา 
Therapeutic Massage 

1(0-2-1) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ความส าคัญของการนวดเพื่อการรักษา ประวัติและค าจ ากัดความของการนวด ผลทาง             

ชีวกลศาสตร์และทางสรีรวิทยาของการนวด หลักการพื้นฐานของการนวด ปฏิบัติการนวดด้วยเทคนิคต่าง  ๆ ชนิด
และเทคนิคของการนวดแบบตะวันตก ตะวันออก และการนวดไทย ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม และข้อควรระวังของการนวด 

Importance of massage for therapy, history and definition of massage, 
biomechanic and physiological effects of massage, basic principles of massage, practice for various 
massage techniques, types and techniques of western, eastern and Thai massage, indications, 
contraindications and precautions of massage 
**AM 212 508 การรักษาด้วยการออกก าลังกาย 

Therapeutic Exercise 
3(1-4-4) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
บทน าการรักษาด้วยการออกก าลังกาย ท่าเริ่มต้นในการออกก าลังกาย การก าหนดการออกก าลัง

กาย การออกก าลังกายแบบท าเอง การออกก าลังกายแบบท าให้ เทคนิคยืดกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและช่วงการ
เคล่ือนไหว การฝึกการประสานสัมพันธ์ในการเคล่ือนไหว การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มการควบคุมท่าทาง การออกก าลัง
กายเพื่อเพิ่มความทนทานของหัวใจและปอด การออกก าลังกายกล้ามเนื้อ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การใช้
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย การออกก าลังกายรายบุคคล การออกก าลังกายเพื่อการผ่อนคลาย การออกก าลังกาย
ตามสมัยนิยมเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางกายและจิตใจตามความเหมาะสมตามเพศ วัย และอาชีพ กระบวนการ
คิดและตัดสินใจทางคลินิก 

Introduction to therapeutic exercise, starting position, exercise prescription, active 
exercise, passive exercise, muscle stretching techniques to increase flexibility and range of motion, 
co-ordination training, exercise for improving postural control, cardiopulmonary endurance exercise, 
muscular exercise, physical fitness tests, exercise equipment utilization, individual exercise, 
relaxation exercise, fashionable exercise techniques for promoting physical and mental health for 
specific gender, age and occupation, clinical reasoning process 
**AM 212 509 การรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบ าบัด 

Therapeutic Physical Tools 
3(1-4-4) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
หลักการและวงจรไฟฟูาขั้นพื้นฐาน ผลทางสรีรวิทยา ชีวฟิสิกส์ เทคนิคการใช้ ข้อบ่งช้ี ข้อห้ามและข้อ

ควรระวังของการรักษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของเครื่องมือและอุปกรณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
เครื่องมือกายภาพบ าบัด เครื่องมือทางกายภาพบ าบัดท่ีทันสมัย 

Basic principles and circuits, physiological effects, biophysics, technique,  



มคอ. 2 (ฉบับหลังส่งสภากายภาพบ าบัด-แก้รหัส GE วันท่ี 11 ก.ย. 62) 

29 

indications, contraindication and precautions of treatment and clinical applications of tools and 
equipment according to the announcement of the Ministry of Public Health's physical therapy 
apparatus, modern physical therapy tools 
**AM 212 510 ไฟฟูาบ าบัดและการวินิจฉัยด้วยไฟฟูา 

Electrotherapy and Electrodiagnosis 
3(1-4-4) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
หลักพื้นฐานและวงจรพื้นฐานของเครื่องกระตุ้นไฟฟูาความถ่ีต่ าส าหรับการบ าบัดรักษาและวินิจฉัย ผล

ทางสรีรวิทยา ชีวฟิสิกส์ ข้อบ่งช้ี ข้อห้ามและข้อควรระวังของการรักษาด้วยเครื่องมือไฟฟูาและการวินิจฉัย ชนิดกระแสไฟฟูา
ท่ีใช้กระตุ้น เทคนิคการกระตุ้น การประยุกต์ใช้ทางคลินิกของไฟฟูาบ าบัดและการวินิจฉัยด้วยไฟฟูา 

Basic principles and circuits of low frequency electrical stimulator for therapeutic 
and diagnosis, physiological effects, biophysics, indication, contraindication and precaution of 
electrotherapy and diagnosis, types of electrical currents, techniques for stimulation in 
electrotherapy, clinical applications of electrotherapy and electrodiagnosis 
AM 212 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 1 

Clinical Practicum in Physical Therapy I 
1(0-3-2) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัดภายใต้การดูแลควบคุมของอาจารย์ประจ าในสาขาวิชา

กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย การตรวจประเมินผู้ปุวยและการดูแลรักษาทางกายภาพบ าบัด
ขั้นพื้นฐาน การซักประวัติ การส่ือสารกับผู้ปุวย ผู้มารับบริการ หรือผู้ดูแล การตรวจก าลังและความตึงตัวของ
กล้ามเนื้อ การวัดช่วงการเคล่ือนไหวของข้อ การตรวจพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหวในเด็กปกติ การจัดท่าทาง การ
เคล่ือนย้ายผู้ปุวย การตรวจร่างกายเบื้องต้นของระบบหายใจและทรวงอกด้วยการสังเกต การประเมินรูปแบบการ
หายใจและการไอ การให้โปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อการบ าบัดขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม  

Clinical practice in physical therapy supervised by lecturers in School of Physical 
Therapy, Khon Kaen University consisting of basis evaluation and treatment in physical therapy, 
history taking, communication with patients, clients or care-givers, muscle testing, muscle tone 
assessment, range of motion measurement, child development assessment, positioning, patients 
transfer and ambulation, fundamental assessment of respiratory system using observation, 
assessment of respiratory pattern and coughing, individual or group therapeutic exercises 
*AM 213 101 การบ าบัดด้วยการเคล่ือนไหว ขยับ ดัด และดึง 

Manipulative Therapy 
4(2-4-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: AM 212 503#, AM 212 504#  
หลักการและปฏิบัติการในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัดใน

ผู้ปุวยท่ีมีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระดับของการเคล่ือนไหว แผนภาพการเคล่ือนไหว สัญลักษณ์ 
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และการบันทึก การบ าบัดด้วยการเคล่ือนไหว ขยับ ดัด และดึงในส่วนแขน ขา กระดูกสันหลัง ข้อต่อขากรรไกร และ
กระเบนเหน็บ การทดสอบความตึงตัวของเนื้อเยื่อประสาท การขยับเส้นประสาท การตรวจประเมินความผิดปกติทาง
ระบบประสาทและอาการเจ็บปวดท่ีมาจากท่ีอื่น ข้อบ่งช้ี ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง แนวทางการเลือกใช้การบ าบัดด้วย
การเคล่ือนไหว ขยับ ดัด และดึง จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Principles and practice of history taking, physical examination, physical therapy 
diagnosis in patients with musculoskeletal disorders, grade of movement, movement diagram, 
symbol and record, manipulative therapy of upper extremities, lower extremities, spines, 
temporomandibular joint and pelvic, neural tension test, nerve mobilization, examination of 
neural disorders and referred pain, indications, contraindications, precaution, selecting guideline of 
manipulative therapy, professional ethics 
*AM 213 102 กายภาพบ าบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1 

Musculoskeletal Physical Therapy I 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: AM 212 503#, AM 212 504#  
หลักการและวิธีการประเมินทางการแพทย์และทางกายภาพบ าบัด การวางแผน การรักษาและ

การฟื้นฟูในผู้ปุวยท่ีมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกสันหลัง ขากรรไกร รยางค์ การบาดเจ็บต่อเส้นประสาทส่วน
ปลาย ข้ออักเสบรูมาตอยด์ เก๊าต์ ข้ออักเสบจากการติดเช้ือ การออกก าลังกายเฉพาะส าหรับผู้ปุวยท่ีมีอาการปวดหลัง
ส่วนล่าง การแปลผลทางรังสีวิทยาในผู้ปุวยท่ีมีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การส่งเสริมสุขภาพและ
การปูองกันในผู้ปุวยท่ีมีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ หลักการและวิธีการประเมินผลหลังการรักษา 
การส้ินสุดการรักษาและการบันทึก การฝึกปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิก การ
ให้ความรู้ผู้ปุวยและผู้ดูแลผู้ปุวย การให้ค าแนะน าไปปฏิบัติท่ีบ้าน  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Principles and procedures of medical and physical therapy assessment, planning, 
treatment and rehabilitation in patients with muscle disorders, spinal disorders, 
temporomandibular disorders, limb disorders, peripheral nerve injury, rheumatoid arthritis, gout, 
infective arthritis, specific exercises for patients with low back pain, interpretation of radiology in 
patients with musculoskeletal disorders, health promotion and prevention in patients with 
musculoskeletal disorders, principles and procedures of re-assessment, discharge and recording, 
evidence-based practice, clinical reasoning process, education for patients and caregivers, home 
program, professional ethics 
*AM 213 103 กายภาพบ าบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2 

Musculoskeletal Physical Therapy II 
2(1-2-3) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: AM 212 503#, AM 212 504#  
หลักการและวิธีการประเมินทางการแพทย์และทางกายภาพบ าบัด การวางแผน การรักษาและ

การฟื้นฟูในผู้ปุวยท่ีได้รับบาดเจ็บต่อรยางค์และกระดูกสันหลัง กระดูกหัก ข้อเคล่ือนหลุด การใส่ข้อเทียม การฝังปลูก 
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กระดูกหรือเส้นเอ็น กลุ่มอาการอันเนื่องจากการไม่ได้ใช้งาน ภาวะกระดูกพรุน ความผิดปกติแต่ก าเนิด การตัดอวัยวะ
ออก หลักการพันผ้ายืดเพื่อการบ าบัดรักษา การแปลผลทางรังสีวิทยาในผู้ปุวยกระดูกหักและข้อเส่ือม การส่งเสริม
สุขภาพและการปูองกันในผู้ปุวยท่ีมีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ หลักการและวิธีการประเมินผลหลัง
การรักษา การส้ินสุดการรักษาและการบันทึก การฝึกปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กระบวนการใช้เหตุผลทาง
คลินิก การให้ความรู้ผู้ปุวยและผู้ดูแลผู้ปุวย การให้ค าแนะน าไปปฏิบัติท่ีบ้าน  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Principles and procedures of medical and physical therapy assessment, planning, 
treatment and rehabilitation in patients with limb and spine injuries, bone fracture, joint 
dislocation, joint replacement, bone or tendon implantation, disused syndrome, osteoporosis, 
congenital anomalies, amputation, principles of therapeutics bandaging, interpretation of radiology 
in patients with fractures and osteoarthritis, health promotion and prevention in patients with 
musculoskeletal disorders, principles and procedures of re-assessment, discharge and recording, 
evidence-based practice, clinical reasoning process, education for patients and caregivers, home 
program, professional ethics 
**AM 213 201 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 1 

Neurological Physical Therapy I 
3(1-4-4) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
การฟื้นตัวของสมองและไขสันหลัง สาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา การรักษาทางการแพทย์ ปัญหาท่ีพบ

และการรักษาทางกายภาพบ าบัดของโรคท่ีเกิดจากพยาธิสภาพที่สมองและไขสันหลัง เทคนิคการรักษาทาง
กายภาพบ าบัดในผู้ปุวยทางระบบประสาท การควบคุมและการเรียนรู้การเคล่ือนไหว การตรวจประเมินและบันทึก
ผลทางกายภาพบ าบัดในผู้ปุวยท่ีมีพยาธิสภาพที่สมองและไขสันหลัง การเร่งเร้าและยับย้ังการท างานของการรับ
ความรู้สึกและการส่ังการ การเรียนรู้ใหม่ในการเคล่ือนไหว หลักการและวิธีการรักษาทางกายภาพบ าบัดส าหรับผู้ปุวย
ท่ีมีพยาธิสภาพที่สมองและไขสันหลัง กรณีศึกษาผู้ปุวยท่ีมีพยาธิสภาพที่สมองและไขสันหลัง  

Brain and spinal cord recovery, cause, pathophysiology, medical treatments, 
problems and physical therapy treatments for patients with brain and spinal cord lesions, physical 
therapy approaches for neurological patients, motor control and motor learning, neurological 
assessments and reports, sensorimotor facilitation and inhibition, motor relearning program, 
principles and physical therapy techniques for neurological patients, case studies for patients with 
brain and spinal cord lesions 
**AM 213 202 กายภาพบ าบัดในระบบประสาท 2 

Neurological Physical Therapy II 
2(1-2-3) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
สาเหตุ ปัจจัยเส่ียง พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยและการรักษาทาง

การแพทย์ การปูองกันโรค การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบ าบัด การปูองกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
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ต่าง ๆ การสอนและการดูแลผู้ปุวย การให้โปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้านและการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้ปุวยโรค
พาร์กินสัน สมองและเย่ือหุ้มสมองอักเสบ เนื้องอกและมะเร็งสมอง ฝีในสมองและไขสันหลัง ผู้ปุวยท่ีมีพยาธิสภาพที่
สมองน้อย ผู้ปุวยท่ีมีภาวะเลือดไปเล้ียงสมองส่วนหลังไม่เพียงพอ ผู้ปุวยโรคปลอกประสาทอักเสบ ผู้ปุวยโรคของเซลล์
ประสาทน าค าส่ัง โรคไมแอสทีเนียเกรวิส โรคกล้ามเนื้อลีบ และโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ การแปลผลทางรังสี
วิทยาในผู้ปุวยท่ีมีพยาธิสภาพที่สมอง บทบาทของทีมสหวิชาชีพในผู้ปุวยทางระบบประสาท การฟื้นฟูผ่านระบบ      
เวสติบูลาร์ การปูอนกลับทางชีวภาพ 

Causes, risk factors, pathophysiology, signs and symptoms, medical diagnosis and 
treatment, prevention, physical therapy assessment and treatment, complication prevention, 
teaching and patients care, providing home program and health promotion for Parkinson’s 
disease, meningitis and encephalitis, benign and neoplasm of brain, brain and spinal abscess, 
cerebellum disease, cerebrobasilar artery syndrome, multiple sclerosis, motor neuron disease, 
myasthenia gravis, muscular dystrophy, other neurological diseases, interpretation of radiology in 
patients with brain disorders, roles of multidisciplinary team in neurological patients, vestibular 
rehabilitation, biofeedback 
**AM 213 301 กายภาพบ าบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 1 

Respiratory and Circulatory Physical Therapy I 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: MD 611 304#, MD 611 305#, MD 672 308#  
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบหายใจและหัวใจในผู้ใหญ่ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ระบบหายใจและหัวใจในเด็ก การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก การตรวจและแปลผล
สมรรถภาพปอด การแปลผลคล่ืนไฟฟูาหัวใจ การทดสอบความทนทานในการออกก าลังกายของระบบหายใจ 
เครื่องช่วยหายใจและการบ าบัดด้วยออกซิเจน การทบทวนแฟูมผู้ปุวยและการซักประวัติ การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 
การตรวจร่างกายในเด็ก เทคนิคการระบายเสมหะ เทคนิคเพื่อการเพิ่มปริมาตรปอด อุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัดทรวง
อก โรคปอดอุดกั้น โรคปอดจ ากัดการขยายตัว 

Anatomy and physiology cardiopulmonary system in adult, anatomy and 
physiology cardiopulmonary system in pediatric, laboratory test interpretation, chest x-ray 
interpretation, pulmonary function test assessment and interpretation, electrocardiogram 
interpretation, exercise stress rest, ventilator and oxygen therapy, chart review and interview, 
physical examination in adult and pediatric, clearance techniques, increased lung volume 
techniques, cardiopulmonary physical therapy device, obstructive lung diseases, restrictive lung 
diseases 
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**AM 213 302 กายภาพบ าบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 
Respiratory and Circulatory Physical Therapy II 

2(1-2-3) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: AM 213 301#  
การช่วยฟื้นคืนชีพ โรคติดเช้ือ กายภาพบ าบัดระบบหายใจและปอดในผู้ปุวยบาดเจ็บ โรคหัวใจใน

เด็ก โรคหัวใจในผู้ใหญ่ การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด กายภาพบ าบัดในผู้ปุวยศัลยกรรม 
กายภาพบ าบัดในผู้ปุวยเด็กระยะวิกฤต กายภาพบ าบัดในผู้ปุวยระยะวิกฤต นวัตกรรมทางกายภาพบ าบัดระบบหัวใจ
และปอด กรณีศึกษา 

Cardiopulmonary resuscitation, infectious disease, cardiopulmonary physical 
therapy in traumatic injury, congenital heart disease, adult heart disease, cardiac rehabilitation, 
pulmonary rehabilitation, physical therapy in surgical patient, physical therapy in pediatric critical 
care, physical therapy in adult critical care, innovation in cardiopulmonary physical therapy, case 
study 
AM 213 501 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับกายภาพบ าบัด 

Technical English for Physical Therapy 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ทบทวนไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกายภาพบ าบัด ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ

ทางวิชาการ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษทางวิชาการ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ ทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษกับผู้ปุวย ทักษะการน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษในท่ีประชุม กิจกรรมการเตรียมการน าเสนอ การน าเสนอ
เป็นกลุ่ม 

Grammatical review, English vocabulary of physical therapy, listening skill for 
academic English, reading skill for academic English, writing skill for academic English, 
communication skill with patients, skill of English presentation, preparation technique for 
presentation, group presentation 
**AM 213 502 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกส าหรับกายภาพบ าบัด 

Clinical Reasoning Process for Physical Therapy 
1(0-2-1) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ความหมายและความส าคัญของกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อ

กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกส าหรับกายภาพบ าบัดด้วยการใช้
บัญชีสากลเพื่อการจ าแนกการท างาน ความพิการ และสุขภาพ หรือรูปแบบอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม การประยุกต์ใช้
กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกเบ้ืองต้นในผู้รับบริการทางกายภาพบ าบัดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ปุวยทาง
ระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ท้ังผู้ปุวยผู้ใหญ่และเด็ก โดยครอบคลุม
ถึงการประเมินผลก่อนและหลังการรักษา การส้ินสุดการรักษา และการบันทึก 

Definition and significance of clinical reasoning process, factors related to clinical  
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reasoning process, clinical reasoning process by using the International Classification of 
Functioning, Disability and Health or other relevant models, basic application of clinical reasoning 
process to various kinds of physical therapy consumers including patients with neurological, 
musculoskeletal, respiratory and circulatory problems by including pre- and post-intervention 
assessments, discharge and recording 
**AM 213 503 กายภาพบ าบัดผู้สูงอายุ 

Geriatric Physical Therapy 
3(2-2-5) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ความส าคัญของผู้สูงอายุ การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา พยาธิสภาพและปัญหาท่ีพบได้บ่อยใน

ผู้สูงอายุ ได้แก่ การเคล่ือนไหว การทรงตัว การล้ม ความคิด ความจ า ภาวะสมองเส่ือม อาหาร การขับถ่าย การใช้ยา 
ความส าคัญของงานฟื้นฟูความสามารถ บทบาทของกายภาพบ าบัดในสังคมผู้สูงอายุ การสูงวัยที่ประสบความส าเร็จ 
การตรวจคัดกรองและการจัดการความผิดปกติและความเส่ียง ระบบสนับสนุนและส่ิงแวดล้อมแก่ผู้สูงอายุ การให้
ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล การดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านและการออกแบบบ้าน กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ การ
ผลิตส่ือส าหรับผู้สูงอายุ กายภาพบ าบัดในชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ  

Importance of elderly, physiological changes, pathology and common problems 
in elderly including mobility, balance, fall, cognition, dementia, food, bowel and bladder control, 
use of medication, importance of rehabilitation practice, roles of physical therapy in aging society, 
successful aging, functional screening and management for the disorders and risks, environment 
and supportive systems for elderly, education for elderly and caregiver, homecare and home 
design, recreation for elderly, media production for elderly, community physical therapy for 
elderly 
AM 213 504 กายภาพบ าบัดในภาวะเฉพาะ 

Physical Therapy in Specific Conditions 
2(1-2-3) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
หลักการทางกายภาพบ าบัดเพื่อส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟู และ/หรือปรับปรุงแก้ไขความ

ผิดปกติท่ีเกิดจากโรคหรือภาวะต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพสตรี โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคตับ โรคหลอดเลือดส่วนปลาย โรคเลือด โรคผิวหนัง แผลกดทับ แผลไฟไหม้และน้ าร้อน
ลวก โรคระบบภูมิคุ้มกัน โรคมะเร็ง ผู้ท่ีผ่าตัดมะเร็งเต้านม กายภาพบ าบัดในผู้ปุวยระยะสุดท้าย โรคหรือกลุ่มอาการ
ท่ีเกิดจากท่าทางท่ีผิดปกติในการท างานของอาชีพต่าง ๆ  

Physical therapy principles to promotion, prevention, treatment, rehabilitation 
and/or correct disorders caused by diseases or conditions including women's health, dyslipidemia, 
obesity, diabetes, hypertension, chronic renal disease, hepatic disease, peripheral vascular disease, 
blood disease, disorders of skin, decubitus ulcer, burns, human immunodeficiency virus (HIV) 
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disease, cancer, mastectomy, palliative care, diseases or syndromes caused by abnormal posture 
in the work of various occupations 
**AM 213 761 การน าเสนอกรณีศึกษา 

Case Study Presentation 
1(1-0-2) 

 เงื่อนไขของรายวิชา:ไม่ม ี
รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน: AM 213 796 

 

การน าเสนอกรณีศึกษาของผู้ปุวยท่ีได้ผ่านการฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด ประกอบด้วย การ
ตรวจประเมิน การวินิจฉัย การสรุปปัญหา การวางแผนการรักษา การให้การรักษา การรายงานความก้าวหน้าหรือ
การตอบสนองต่อการรักษา การพยากรณ์โรคของผู้ปุวยในภาวะต่าง ๆ ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต เด็ก ผู้สูงอายุ กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก  

Case presentation of patients in the clinical practicum in physical therapy 
consisting of assessment, diagnosis, problem summary, plan of treatment, treatment, progression 
note or response to treatment, prognosis of patients in various conditions such as neurological, 
musculoskeletal, respiratory and circulation, pediatrics, elderly, clinical reasoning and decision 
making 
AM 213 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 2 

Clinical Practicum in Physical Therapy II 
3(0-15-8) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: AM 212 796# 
รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน: AM 213 761 

 

การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัดกับผู้ปุวยภายใต้การดูแลควบคุมของอาจารย์ประจ าใน
สาขาวิชากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การค้นหาปัญหา การ
วางแผน การให้การรักษา การบันทึกรายงานท่ีเหมาะสมของผู้ปุวยในภาวะต่าง ๆ ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต เด็ก ผู้สูงอายุ การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กระบวนการคิดและ
ตัดสินใจทางคลินิก การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ  

Clinical practicum in physical therapy under supervision of clinical instructors at 
the School of Physical Therapy, Khon Kaen University consisting of assessment, diagnosis, problem 
identification, basic planning, basic treatment and recording of clinical findings of patients in 
various conditions such as neurological, musculoskeletal, respiratory and circulatory, pediatrics, 
geriatrics, sport injury, clinical reasoning process, evidence-based physical therapy, professional 
ethics 
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AM 213 797 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 3 
Clinical Practicum in Physical Therapy III 

3(0-18-9) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: AM 213 796#  
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัดกับผู้ปุวยภายใต้การดูแลควบคุมของอาจารย์ทางคลินิกใน

โรงพยาบาลท่ัวไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ ประกอบด้วย การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การค้นหาปัญหา การวางแผน
และการให้การรักษา การฟื้นฟู การบันทึกรายงาน การติดตามผลความก้าวหน้าของผู้ปุวย การประกันคุณภาพ การ
บริหารงานกายภาพบ าบัด การปูองกันและส่งเสริมสุขภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Clinical practicum in physical therapy under supervision of clinical instructors at 
provincial hospitals consisting of assessment, diagnosis, problem identification, treatment planning 
and implementation, rehabilitation, clinical recording, following up plan for patients, quality 
assurance, administration of physical therapy departments, prevention and health promotion, 
professional ethics 
**AM 214 501 การบริหารงานกายภาพบ าบัด 

Physical Therapy Administration 
2(2-0-4) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ทฤษฎีและหลักการของการบริหารงานเบ้ืองต้นท้ังภาคราชการและภาคเอกชน ทฤษฎีการจัดการ

สมัยใหม ่ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ การจัดต้ังธุรกิจ กายภาพบ าบัดกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดต้ังสถานบริการกายภาพบ าบัดในภาคราชการและเอกชน ระบบบริการสุขภาพและการ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการบริการกายภาพบ าบัด 

Theories and fundamental administration in both governmental and private 
settings, modern management theories, entrepreneur, entrepreneur in elderly care business, 
business establishment, physical therapy and local administration, establishing physical therapy 
service in governmental and private settings, health service system and accreditation 
*AM 214 502 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

Physical Therapy Laws and Professional Ethics 
1(1-0-2) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบ าบัด คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักกายภาพบ าบัด 

การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หลักการท างานร่วมกับผู้อื่น พระราชบัญญัติ กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

Virtues and professional ethics in physical therapy, desired characteristics of a 
physical therapist, humanized care, principles of co-working, acts, law and regulation associated 
with physical therapy professional 
 

http://kajookdev.wordpress.com/2010/12/08/quality-assurance-qa-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-quality-control-qc-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99/
http://kajookdev.wordpress.com/2010/12/08/quality-assurance-qa-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-quality-control-qc-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99/
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*AM 214 503 นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบทางกายภาพบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุ 
Physical Therapy Innovation, Technology and Design for Elderly 

2(1-2-3) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
นวัตกรรม เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางการ

เคล่ือนไหวและการดูแลตนเอง อุปกรณ์ช่วยการเคล่ือนไหว เครื่องนุ่งห่ม การออกแบบโปรแกรมเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมความสามารถทางการเคล่ือนไหว การออกแบบโครงการเพื่อให้ความรู้ การดูแลและส่งเสริมความสามารถ
ทางการเคล่ือนไหวของผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านต่าง ๆ 

Physical therapy innovation, technology and artificial intelligent for movement 
improvement, promotion and self-care, assistive devices, clothes, program design for movement 
improvement and promotion, project planning for health education, health care and movement 
promotion for the elderly with various problems 
AM 214 504 กายภาพบ าบัดชุมชน 

Community Physical Therapy 
2(1-2-3) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ระบบสุขภาพไทย แนวคิด นโยบาย และแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ การประกันสุขภาพ

แห่งชาติ งานคลินิกหมอครอบครัว สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย ระบาดวิทยาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์
สุขภาพเบื้องต้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน โครงสร้างชุมชน กลวิธี
การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน การสอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ เทคนิคการเข้าสู่ชุมชน หลักการสร้าง
สัมพันธภาพและการส่ือสาร การจัดกระบวนการกลุ่ม ภาวะผู้น า วิทยากรอเนกประสงค์ จริยธรรมการท างานใน
ชุมชน การท างานเป็นทีมในชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการทางกายภาพบ าบัดของชุมชน การประยุกต์
งานกายภาพบ าบัดเข้ากับสภาพของชุมชน การให้สุขศึกษาและการสอนสาธิต การผลิตและการใช้ส่ือสุขศึกษาท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย การบริหารจัดการติดตามและประเมินผลโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน การเขียน
โครงการและรายงานโครงการ การด าเนินโครงการสุขศึกษาภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Thailand health system, concept, policy, national health development plan, 
national health insurance, family care team, well being and health problem, basic epidemiology, 
basic health economics, law for persons with disabilities, community-based rehabilitation, 
community structure, health promotion strategies, self-reliant community, community approach, 
principles of building relationships and communication, group process, leadership, versatile 
speaker, community working ethics, team working in community, analysis of community problems 
and need related to physical therapy, physical therapy application for community, health 
education and demonstration, production and use of various types of health education media for 
appropriate group, project management, monitoring and evaluation, project and report writing, 
health education project conduction under the supervision of academic advisors 
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*AM 214 505 กายภาพบ าบัดทางการกีฬา 
Sport Physical Therapy 

2(1-2-3) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
กายภาพบ าบัดในทีมเวชศาสตร์การกีฬา หลักการทางชีวกลศาสตร์และกลไกการบาดเจ็บจากการ

เล่นกีฬาท่ีพบบ่อย พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงท่ีพบ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางคลินิก ท้ังใน
ภาคสนามและในคลินิก การปฐมพยาบาลนักกีฬาบาดเจ็บท้ังในภาคสนามและในคลินิก หลักการรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายนักกีฬาท่ีได้รับการบาดเจ็บ ขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพการบาดเจ็บในนักกีฬา การพันเทปและการ
พันผ้ายืด จิตวิทยาทางการกีฬา การปูองกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา สารต้องห้ามในการกีฬา การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การตรวจประเมินก่อนกลับไปเล่นกีฬาหลังการบาดเจ็บ 

Physical therapy in sport medicine team, biomechanical principles and 
mechanism of injury in common sport injury, pathophysiology, signs and symptoms, physical 
examination and clinical diagnosis on field and in clinical setting, first aids on field and in clinical 
setting, principles of sport treatment and rehabilitation, sport rehabilitation procedure, taping and 
bandaging, sport psychology, sport injury prevention, doping in sport, physical fitness tests, 
evaluation for return to play sport after injury 
AM 214 762 สัมมนาทางกายภาพบ าบัด 

Seminar in Physical Therapy 
1(1-0-2) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
หลักการอ่าน การวิพากษ์บทความวิจัยเป็นรายบุคคลและแบบกลุ่ม การผลิตส่ือ การน าเสนอ

บทความวิจัยท่ีเลือกจากวารสารระดับนานาชาติทางกายภาพบ าบัดหรือวารสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ  
Principles of reading, individual and group critical appraisal, media production, 

presentation of research articles selected from international physical therapy or related journals in 
English 
AM 214 774 ภาคนิพนธ ์

Term Paper 
2(0-4-2) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
บทน าสู่วิชาภาคนิพนธ์ หลักการวิจัยทางกายภาพบ าบัด วิธีการวิจัยทางกายภาพบ าบัด การตั้ง

ค าถามการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิเคราะห์ข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและการจัดการเอกสารอ้างอิง การ
เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ การด าเนินโครงการวิจัยเป็นกลุ่มภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Introduction to term paper, principle of research in physical therapy, research 
methodology in physical therapy, research questions, human research ethics, data analysis, 
database searching and reference manager, writing for publication, research conduction in group 
under the supervision of academic advisors 
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**AM 214 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 4 
Clinical Practicum in Physical Therapy IV 

3(0-18-9) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: AM 213 797#  
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัดกับผู้ปุวยภายใต้การดูแลควบคุมของอาจารย์ทางคลินิกใน

โรงพยาบาลชุมชน ประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจประเมิน การวินิจฉัยการรักษาและการติดตามผลของการ
รักษาท่ีต้องอาศัยความรู้รวบยอดการรักษาแบบผสมผสาน จรรยาบรรณวิชาชีพ การปูองกันและส่งเสริมสุขภาพ การ
บริหารงานของแผนกกายภาพบ าบัดของโรงพยาบาลนั้น ๆ การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 

Clinical practicum in physical therapy under supervision of clinical instructors at 
community hospitals consisting of subjective examination, assessment, diagnosis and treatment by 
using comprehensive knowledge, holistic treatment, professional ethics, health prevention and 
promotion, administration of physical therapy department, community rehabilitation 
AM 214 797 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 5 

Clinical Practicum in Physical Therapy V 
3(0-18-9) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: AM 213 797#  
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัดกับผู้ปุวยภายใต้การดูแลควบคุมของอาจารย์ทางคลินิกใน

โรงพยาบาล สโมสรกีฬา ศูนย์หรือสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพ และศูนย์หรือสถานส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การรักษาและการติดตามผลของการ
รักษาท่ีต้องอาศัยความรู้รวบยอดการรักษาแบบผสมผสานจรรยาบรรณวิชาชีพ การปูองกันและส่งเสริมสุขภาพ การ
บริหารงานของแผนกกายภาพบ าบัดของสถานท่ีฝึกงานนั้น ๆ 

Clinical practicum in physical therapy under supervision of clinical instructors at 
hospitals, sport clubs, rehabilitation and health promotion centers of different provinces in 
different regions consisting of subjective examination, assessment, diagnosis, treatment and its 
follow up by using comprehensive knowledge, holistic treatment, professional ethics, health 
prevention and promotion, administration of physical therapy department 
**GE 141 166 ศาสตร์ของความสุข 

Science of Happiness 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
แนวคิดและความส าคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข การ

ปฏิบัติตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การด าเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ  
Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of 

happy lifestyle, practice for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle 
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GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
Leadership and Management 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น า การสร้างทีมงานและ

การท างานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการ
เปล่ียนแปลง การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการ  

Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of 
leadership, team building and team working, principle and theories of management, self 
management, crisis management, change management, conflict management, strategic 
management, development of leadership and management 
GE 151 144 พหุวัฒนธรรม 

Multicuturalism 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
วัฒนธรรมและความหลายหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก 

วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมอีสาน การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับ
ผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, ASEAN culture, 
Thai culture and Isan culture, social changes and globalization and their impact on culture, culture 
in way of life 
GE 153 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน 

Community Ways of Life and Community Learning 
3(1-6-4) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
วิถีชาวบ้าน การวินิจฉัยชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ข้อมูลและเครื่องมือส าหรับการศึกษาชุมชน 

การเขียนโครงการศึกษาและบริการชุมชน การด าเนินโครงการและการประเมินโครงการ ปฏิบัติการการเรียนรู้ชุมชน
ในภาคสนาม 

Folkways, community diagnosis, principle of community development, data and 
instrument for community study, community study and service project writing, project operation 
and evaluation, practice on community learning in fieldwork 
**GE 321 415 ทักษะการเรียนรู ้

Learning Skills 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
แนวคิดและความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์ 

การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน การวิเคราะห์ การเขียนและน าเสนอในเชิงวิชาการ  
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จรรยาบรรณและความเท่ียงตรงทางวิชาการ 
Concept and importance of the 21stcentury learning skills, digital literacy, 

analytical thinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, 
academic writing and presentation, academic ethics and integrity 
**GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 

Creative Thinking and Problem Solving 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล 

การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ส าหรับ
การแก้ปัญหา 

Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge 
seeking, reasoning, thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking, 
application of mathematic scientific and social thinking for problem solving 
*GE 363 789 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 

Creative Entrepreneurs 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องค์กร การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์และ
เครื่องหมายการค้า การบัญชีเบ้ืองต้น การช าระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 

Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social 
responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, 
branding & trademark, basic accounting, tax payment, and business evaluation 
**LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 

English I 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง ในชีวิตประจ าวัน การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง การแสดง

ความรู้สึก การบรรยายบุคลิกภาพ การบรรยายลักษณะคน ส่ิงของ สถานท่ี การตรวจสอบความเข้าใจความหมาย 
การบอกเล่าประสบการณ์ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 1 ถึงระดับ 5) 

Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day 
life; expressing feelings; describing personalities, human characteristics, objects, places; inspecting 
and understanding meanings and relating experiences (Levels 1 to 5)  
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**LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: 000 101 หรือ LI 101 001 หรือเทียบเท่า  
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบ้ืองต้น การแสดงความรู้สึก การตั้งค าถาม 

การเปรียบเทียบ และการแสดงความคิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 
Listening, speaking, reading and writing skills in basic academic contexts; 

expressing feelings, asking questions, making comparison and contrast; and expressing ideas 
(Levels 2 to 6) 
**LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 

English III 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: 000 102 หรือ LI 101 002 หรือเทียบเท่า  
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เชิงวิชาการ การน าเสนอ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การ

ตีความ การเข้าใจความหมายจากบริบท การจับใจความส าคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึงระดับ 7)  
Academic English skills in listening, speaking, reading, writing, presentation, 

discussion, expressing ideas, interpretation, understanding context clues, finding main ideas (Levels 
3 to 7) 
MD 611 304 มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 

Basic Gross Anatomy I 
3(2-4-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ลักษณะโครงสร้างปกติของร่างกายมนุษย์ท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต าแหน่งท่ีอยู่ หน้าท่ี 

และความสัมพันธ์ทางกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะต่าง ๆ ของบริเวณหลัง แขน คอ ศีรษะ ช่องปาก คอหอย ช่องจมูก 
กล่องเสียง ตา และหู โดยเน้นรายละเอียดในเรื่องระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก และระบบประสาท 

Human macroscopic structures, location, function and anatomical relation of 
organs comprising the regions of the back, upper extremity, head, neck, oral cavity, pharynx, eye 
and ear, focusing on the muscular, skeletal, articulation and nervous systems 
MD 611 305 มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 2 

Basic Gross Anatomy II 
3(2-4-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: MD 611 304#  
ลักษณะโครงสร้างปกติของร่างกายมนุษย์ท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต าแหน่งท่ีอยู่ หน้าท่ี 

และความสัมพันธ์ทางกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะต่าง ๆ ท่ีวางตัวตั้งแต่ช่องอกลงไป ซึ่งประกอบด้วยบริเวณช่องอก 
หัวใจ ผนังหน้าท้อง อวัยวะภายในช่องท้อง บริเวณก้น ต้นขา ปลายขา เท้า และข้อต่อของร่างกายส่วนล่าง ช่องเชิง
กราน อวัยวะสืบพันธุ์ โดยเน้นรายละเอียดในเรื่องท่ีเกาะต้น ท่ีเกาะปลาย หลอดเลือดและเส้นประสาทของกล้ามเนื้อ 
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Human macroscopic structures, location, function and anatomical relation of the 
organs comprising the regions of the chest wall and cavity, heart, abdominal wall and organs, 
buttocks, thighs, legs, feet and articulations of the lower extremity focusing on the origin, 
insertion, vascular and nerve supplies of the muscles 
MD 612 301 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 

Neuroanatomy 
2(1-3-4) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
โครงสร้าง ต าแหน่ง หน้าท่ี และความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ประสาท วิถีประสาทและใยประสาท

ของไขสันหลัง ก้านสมอง สมองน้อย สมองใหญ่ เส้นประสาทไขสันหลัง และเส้นประสาทสมอง หลอดเลือดท่ีมาเล้ียง
ระบบประสาท ระบบน้ าสมองร่วมไขสันหลัง ความผิดปกติท่ีพบในทางคลินิก 

Structure, location, function, and relationship between nucleus, tract and fibers of 
spinal cord, brainstem, cerebellum, cerebrum, spinal nerves and cranial nerves, blood supply of 
nervous system, cerebrospinal fluid system, clinical disorder 
MD 664 307 เภสัชวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด 

Pharmacology for Physical Therapy 
1(1-0-2) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: MD 672 308#  
ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาและเนื้อหาเกี่ยวกับคุณสมบัติในด้านต่าง  ๆ เช่น กลไกการออกฤทธิ์ 

ฤทธิ์รักษา ประโยชน์ทางคลินิก อาการข้างเคียงของยาท่ีใช้ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ประสาทส่วนกลาง และระบบทางเดินอาหาร ยาต้านจุลชีพ  ยาขยายหลอดลม ยาแก้ปวด ยาลดไข้ ต้านอักเสบ 
โดยเฉพาะยาท่ีมีผลต่อการท ากายภาพบ าบัด รวมท้ังวิธีการเขียนใบส่ังยา 

Basic knowledge of pharmacology and related issues including mechanism of drug 
actions, therapeutic actions, clinical benefits, side effects of medication involving cardiovascular, 
central nervous system and gastrointestinal systems, antimicrobials, bronchodilators, analgesics, 
antipyretics, anti-inflammatory drugs, drugs involved in physical therapy, writing a prescription 
MD 672 308 สรีรวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด 

Physiology for Physical Therapy 
3(2-4-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
พื้นฐานเรื่องการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเพื่อความเข้าใจถึงพยาธิสรีรวิทยาต่าง ๆ 

ได้แก่ ระบบประสาทอัตโนวัติ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ของเหลวในร่างกายและไต ระบบย่อยอาหาร 
พลังงานเม-แทบอลิซึมและการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ระบบเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทสัมผัส
พิเศษ และระบบต่อมไร้ท่อ 

Fundamental aspects of human and mammalian physiology as the basis for 
understanding some elementary concepts of clinical pathophysiology including autonomic  



มคอ. 2 (ฉบับหลังส่งสภากายภาพบ าบัด-แก้รหัส GE วันท่ี 11 ก.ย. 62) 

44 

nervous system, blood, heart and circulation, respiration, body fluid and kidney, digestion, energy 
metabolism and temperature regulation, nervous systems and muscle, special senses and 
endocrine glands 
MD 672 309 ประสาทสรีรวิทยา 

Neurophysiology 
2(2-0-4) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
การพัฒนาของระบบประสาท การแบ่งระบบประสาทตามลักษณะการท างาน หน้าท่ีและกลไก

การท างานของระบบประสาทสัมผัสและระบบประสาทยนต์ หน้าท่ีของสมองขั้นสูง รวมถึงการมีสติ การเรียนรู้และ
ความจ า แรงจูงใจ อารมณ์และการส่ือภาษา การพัฒนาของระบบประสาทสัมผัสและระบบประสาทยนต์ในเด็กปกติ 
การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการท างานของระบบประสาทในทางคลินิก งานวิจัย และการสร้าง
นวัตกรรม 

Development of the nervous system, functional classification of the nervous 
system, functions and functional mechanisms of sensory and motor systems, higher brain 
functions including consciousness, learning and memory, motivation, emotion and language, 
development of sensory and motor systems in normal children, the application of knowledge 
involving development and functions of nervous system in clinic, research and innovation 
MD 703 302 จิตเวชศาสตร์ส าหรับกายภาพบ าบัด 

Psychiatry for Physical Therapy 
1(1-0-2) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
อาการวิทยาทางจิตเวชศาสตร์ ความเครียด บุคลิกภาพและการเจ็บปุวย ความผิดปกติทางจิตเวช

ท่ีส าคัญ ปฏิกิริยาและปัญหาทางจิตใจในผู้ปุวยโรคทางกาย ความผิดปกติทางเพศ การรักษาทางจิตเวชศาสตร์ 
Psychiatric symptomatology, stress, personality and illness, various kinds of 

psychiatric disorder, reaction and psychiatric disorder in patients with physical illness, human 
sexuality disorder, psychiatric treatment 
SC 201 008 เคมีหลักมูล 

Fundamental Chemistry 
3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เคมิคัล

เทอร์โมไดนามิกส์ ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุและธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิซัน เคมีนิวเคลียร์ เคมีกับส่ิงแวดล้อม 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid system, chemical 
kinetics, chemical and ionic equilibrium, periodic table and representative elements, transition 
metals, nuclear chemistry, environmental chemistry 
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SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
Fundamental General Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับพื้นฐาน 10-12 ปฏิบัติการ 
Ten to twelve experiments on basic physics 

SC 501 010 ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย 
University Physics 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี  
ทฤษฎีและการประยุกต์ของกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 

กระแสไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ขั้นแนะน า เสียง ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสี 
Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and 

thermodynamics, introduction to electric current and electronics, acoustics, optics, atomic physics, 
radioactivity 

3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นายทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

2 นางสาวน้อมจิตต์ นวลเนตร์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Physiotherapy) 
วท.ม. (สรีรวิทยา) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

3 นางพรรณี ปึงสุวรรณ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
วท.ม. (สรีรวิทยา) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

4 นางรุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Physiotherapy) 
M.App.Sc. (Physiotherapy) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

5 นางวัณทนา ศิริธราธิวัตร x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Physiotherapy) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 
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6 นางสุกัลยา อมตฉายา x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Sport and Exercise 
Sciences) 
วท.ม. (กายภาพบ าบัด) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

7 นางสาวอรวรรณ บุราณรักษ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์ 
(นานาชาติ)) 
วท.ม. (กายภาพบ าบัด) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

8 นางสาวอุไรวรรณ ชัชวาลย์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์ 
(นานาชาติ)) 
M.Sc. (Epidemiology) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

9 นางสาวทกมล หรรษาวงศ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Medical Sciences) 
วท.ม. (สรีรวิทยา) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

10 นายพลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

11 นางพิศมัย มะลิลา x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย์ 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

12 นายยอดชาย บุญประกอบ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เภสัชวิทยา) 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

13 นางสาวรวยริน ชนาวิรัตน์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย์) 
วท.ม. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

14 นางสาวลักขณา มาทอ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
วท.ม. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 
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15 นางสาวสาวิตรี วันเพ็ญ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออก
ก าลังกาย) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

16 นางสาวสุภาภรณ์ ผดุงกิจ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (สรีรวิทยาของการออก
ก าลังกาย) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

17 นางสุรัสวดี เบนเน็ตต์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (HealthSciences) 
วท.ม. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

18 นายคุรุศาสตร์ คนหาญ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ Ph.D. (Physical Activity 
and Health) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

19 นายฉัตรชัย พิมพศักด์ิ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวของมนุษย์) 
วท.ม. (กายภาพบ าบัด) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

20 นางสาวทิวาพร ทวีวรรณกิจ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวของมนุษย์) 
วท.ม. (กายภาพบ าบัด) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

21 นางสาววนิดา ดรปัญหา x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

22 นางสาววรวรรณ ค าฤาชา x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

23 นางสาวเสาวนีย์ นาคมะเริง x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (สรีรวิทยาทาง
การแพทย์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ท่ี ชื่อ นามสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นางนุศราพร เกษสมบูรณ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. 
(Pharmacoeconomics) 
M.Sc. (Health Economics) 
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) 

2 นางวรินทร พุทธรักษ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว.ว. (รังสีวิทยาท่ัวไป) 
พ.บ. (แพทยศาสตร์) 

3 นางสาวจีรวรรณ ดนัยต้ัง-
ตระกูล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

4 นายประเสริฐ ศรีวาณิชรักษ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x - รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาการจัดการภาครัฐและ
เอกชน) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 
นศ.บ. (การโฆษณา) 

5 พันตรีประพล อยู่ปาน x-xxxx-xxxxx-xx-x - น.ม. (กฎหมายมหาชน) 
น.บ. 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1  สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด 
ปูองกัน บ าบัดรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบ าบัด  

4.1.2  สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความ
เข้าใจศาสตร์กายภาพบ าบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก  (clinical 
reasoning process) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 
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4.2 ช่วงเวลา 

ชั้นป ี ภาคการศึกษา รายวิชา 
จ านวนชั่วโมง/

สัปดาห์ 
จ านวน
สัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมง 

2 1 AM 212 796 การฝึกงานคลินิก
ทางกายภาพบ าบัด 1 

3 15 45 

3 2 AM 213 796 การฝึกงานคลินิก
ทางกายภาพบ าบัด 2 

15 15 225 

3 พิเศษ AM 213 797 การฝึกงานคลินิก
ทางกายภาพบ าบัด 3 

35 8 280 

4 2 AM 214 796 การฝึกงานคลินิก
ทางกายภาพบ าบัด 4 

35 8 280 

4 2 AM 214 797 การฝึกงานคลินิก
ทางกายภาพบ าบัด 5 

35 8 280 

รวมทั้งสิ้น 1,110 ชั่วโมง 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ชั้นป ี รายวิชา จ านวนวัน/สัปดาห์ จ านวนชั่วโมง/วัน 
2 AM 212 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 1 1 3 
3 AM 213 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 2 5 3 
3 AM 213 797 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 3 5 7 
4 AM 214 796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 4 5 7 
4 AM 214 797 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด 5 5 7 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาจัดท าและก าหนดค าถามการวิจัย รูปแบบการวิจัยทางกายภาพบ าบัด หลักการการวิเคราะห์
ข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและการจัดการเอกสารอ้างอิง และด าเนินโครงการวิจัยเรื่องส้ัน ๆ ภายใต้การดูแลควบคุมและ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา การน าเสนอผลงานภาคนิพนธ์ในช้ันเรียนจัดท าเป็นรูปเล่ม และส่งเสริมให้นักศึกษา
จัดท า manuscript เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในกรณีท่ีนักศึกษามีศักยภาพ ส่งเสริมให้น าเสนอผลงานในท่ี
ประชุมวิชาการระดับชาติอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจ านวนเรื่องท้ังหมด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1  สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาประเด็นปัญหาเพื่อสร้างงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
5.2.2  มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การจัดท าโครงร่างงานวิจัย การน าเสนอ

โครงร่างงานวิจัย การด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
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เหมาะสม การน าเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน การเขียนรายงานการวิจัย 
5.2.3  มีทักษะการท างานด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การติดต่อส่ือสาร การจัดเตรียมส่ือเพื่อการ

น าเสนอ และเทคนิคการน าเสนอ 
5.2.4  มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมในการท าวิจัย และการท างานเป็น

ทีม 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษา 1 ช้ันปีท่ี 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

2 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อ การสืบค้นข้อมูล วิธีการจัดเตรียมโครงร่าง
งานวิจัย วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การจัดเตรียมส่ือเพื่อการน าเสนอ วิธีการน าเสนอ 
กระบวนการวิจัย และประเมินผล อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพื่อเลือกเรื่องท่ีจะศึกษา และให้
ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าภาคนิพนธ์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลโดยการสอบเค้าโครงและสอบปูองกันภาคนิพนธ์ 

 
หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 เป็นนักกายภาพบ าบัดท่ีมีความรู้และทักษะท่ี
หลากหลายในการบริการกายภาพบ าบัดแก่ผู้สูงอายุ
ท้ังในสถานบริการและในชุมชน ครอบคลุมท้ังด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาอาการ
เจ็บปุวย และฟื้นฟูสภาพ รวมท้ังการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ 

- มีสถานีฝึกงานกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะในรายวิชาการ
ฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัดท่ีอยู่ภายใต้การดูแล
ควบคุมของคณาจารย์สาขาวิชาฯ 

- มีรายวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบทาง
กายภาพบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุ 

- มีรายวิชาการบริหารงานกายภาพบ าบัด ซึ่งมีหัวข้อ
เกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ 

1.2 เป็นนักกายภาพบ าบัดท่ีมีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองสู่ภาวะผู้ประกอบการ 

- มีรายวิชาการบริหารงานกายภาพบ าบัด ซึ่งมีหัวข้อ
เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารงานเบ้ืองต้นของ
ภาคเอกชน ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ และการจัดต้ังธุรกิจ 

- มีรายวิชาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 
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1.3 เป็นนักกายภาพบ าบัดท่ีมีความ สามารถในการ
ประกอบอาชีพที่กว้างขวางขึ้น นอกเหนือจากการ
เป็นนักกายภาพบ าบัดในสถานบริการสุขภาพระดับ
ต่าง ๆ 

- มีการฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัดในสโมสรกีฬา/
สถานประกอบการ 

- มีรายวิชากายภาพบ าบัดทางการกีฬา 

1.4 เป็นนักกายภาพบ าบัดท่ีมีความ สามารถในการ
บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมและวัฒนธรรม และแสวงหารูปแบบ
และวิธีการใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาตนเองสู่
ภาวะผู้ประกอบการ 

- มีรายวิชาท่ีส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการ
ดังกล่าว  เช่น กายภาพบ าบัดชุมชน การบริหารงาน
กายภาพบ าบัด นวัตกรรม เทคโนโลยี และการ
ออกแบบทางกายภาพบ าบัดส าหรับผู้สูงอายุ การ
ฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด ผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์ เป็นต้น 

1.5 เป็นนักกายภาพบ าบัดท่ีมีการประยุกต์ใช้
กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกในการ
ปฏิบัติงาน 

- มีรายวิชากระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก และ
สอดแทรกกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกใน
รายวิชาสังกัดหมวดวิชา 

- มีการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทาง
คลินิกในรายวิชาการฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด
ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของคณาจารย์สาขาวิชาฯ 

1.6 เป็นนักกายภาพบ าบัดท่ีมีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

- มีรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับกายภาพบ าบัดท่ี
สอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาฯ 

- มีรายวิชาสัมมนาทางกายภาพบ าบัด โดยให้นักศึกษาใช้
ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ 

- ฝึกฝนการอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษสอดแทรก
ในรายวิชาต่าง ๆ 

- มีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

- มีชมรมภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพื้นฐาน
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบ าบัด 

(2) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละ เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลย-
พินิจท่ีเหมาะสม 
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(3) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพกายภาพบ าบัด 

(4) ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ และเข้าใจสิทธิของตนเองในการรับบริการกายภาพบ าบัด 
2.1.2 กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สอดแทรกเนื้อหาทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังในรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติการ
พื้นฐาน และปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 

(2) ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาด้านจิตส านึกสาธารณะ 
(3) ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมในการด ารงชีพและการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพในหลักสูตร 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบในหน้าท่ีตลอดหลักสูตร  
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียนและจากกิจกรรมต่าง ๆ 
(3) ประเมินจากพฤติกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต 
(2) อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(3) อธิบายสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
(4) อธิบายสาระส าคัญของระบบสุขภาพ กฎหมาย การจัดการและการบริหารงานเบ้ืองต้นของ

ระบบการบริการกายภาพบ าบัด 
(5) มีความรู้ด้านการวิจัยและการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 

2.2.2 กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) จัดรูปแบบการเรียนรู้ในศาสตร์พื้นฐานของชีวิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

ศาสตร์ของวิชาชีพกายภาพบ าบัด ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ  
(2) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยท างานกลุ่ม และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และจากกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย
ตลอดหลักสูตร 

(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท า
แบบฝึกหัด การท ารายงาน การน าเสนอรายงาน 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 
(2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ  
(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

กายภาพบ าบัด 
(4) สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้สาขากายภาพบ าบัดกับความรู้ศาสตร์อื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป  
2.3.2 กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท ารายงาน การท าภาคนิพนธ์ หรือการสร้าง

นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
(3) จัดสัมมนาโดยให้นักศึกษาน าเสนอความรู้ด้านงานวิจัย งานวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับทาง

กายภาพบ าบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างสร้างสรรค์ 
(4) จัดให้มีกิจกรรมหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การใช้ทักษะ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปล่ียนแปลงไป  
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
(2) ประเมินผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท ารายงาน การท าภาคนิพนธ์ 

หรือการสร้างนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีจิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา 

(2) ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิก ในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน  
(3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 

2.4.2 กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ เพื่อนร่วมวิชาชีพทางสาย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ร่วมงาน หรือบุคคลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้อง  
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ท่ีมีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถศึกษา ท าความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  
2.5.2 กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางกายภาพบ าบัด ภาคนิพนธ์ 
(2) การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานทางวิชาการ หรือวิจัยในรูปแบบ

ต่าง ๆ 
(3) ให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะในการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอรายงาน หรือ

ผลงานทางวิชาการ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางกายภาพบ าบัด ภาค

นิพนธ ์
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลิตผลงานการวิจัยเพื่อน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ 

บทความวิจัย เป็นต้น 
(3) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอ การอภิปราย การน าเสนอตัวอย่างผู้ปุวย รายงาน 
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

(1) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทาง
กายภาพบ าบัด ปูองกัน บ าบัดรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบ าบัด  

(2) สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความ
เข้าใจศาสตร์กายภาพบ าบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เหตุผลทางคลินิกและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
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2.6.2 กลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(1) จัดให้มีรายวิชากระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก 
(2) มีหัวข้อการเรียนการสอนเรื่องกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกในทุกรายวิชาของวิชาท่ี

สังกัดหมวดวิชาของสาขาวิชาฯ 
(3) จัดให้มีการฝึกงานคลินิกกายภาพบ าบัดให้ครอบคลุมในการฝึกทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด ปูองกัน บ าบัดรักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตาม
มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

(4) จัดกิจกรรมหรือกรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพกายภาพบ าบัดอย่างเป็นองค์รวม โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์กายภาพบ าบัดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทาง
คลินิก (clinical reasoning process) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการปฏิบัติงาน 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(1) ประเมินวิชาการฝึกงานคลินิกกายภาพบ าบัด 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ตามภาคผนวก 1 
 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 7 ข้อ 23 และ 
24 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ (ตามภาคผนวก 4) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เป็นไปตามแนวปฏิบัติกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 ข้อท่ี 10 (ตามภาคผนวก  9) 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดท่ี 8 ข้อ 29 

หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ (ตามภาคผนวก 4) 
3.3 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน ส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.5 ต้องศึกษาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตรและได้รับคะแนนเฉล่ียสะสม

ไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบส่ีแต้มระดับคะแนน ท้ังนี้ต้องได้แต้มไม่ต่ ากว่าระดับ 2.00 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาความรู้
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เฉพาะด้านวิชาชีพกายภาพบ าบัด และรายวิชาฝึกปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.6 ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้

อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เล้ียงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การช้ีแจงและแนะน าหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย

หัวข้อท่ีอาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เล้ียง หรือประธาน
หลักสูตร 

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
1.6 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่มีทักษะวิชาชีพมากขึ้น โดยการเข้ารับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล  

หรือศูนย์ฝึกเฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับการรับรองคุณภาพและมีความเช่ียวชาญ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

การประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงาน
ทางวิชาการเป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับ
คนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายสถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ หรือการน าเสนอผลงานในการ
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ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้อง
ท าหน้าท่ีดังนี้ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาท่ีสอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษาตามท่ีก าหนดใน

หลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ

ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปูาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร  
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน 

เป็นต้น 
2. บัณฑิต 

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. 2556 และประกาศ
สภากายภาพบ าบัด พ.ศ. 2556 บัณฑิตต้องมีความรูแ้ละความสามารถด้านวิชาชีพกายภาพบ าบัดตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถให้บริการกายภาพบ าบัดแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ท้ังในสถานบริการและในชุมชน สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และมทัีกษะชีวิตในการท างานและการด าเนินชีวิต เช่น มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตามเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในบริบทสังคมท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะ
ในการส่ือสารทีเ่หมาะสมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกและสังคมท่ีมี
ความแตกต่างหลากหลายและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น 
3. นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม 
หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษาปีละ 60 คน โดยนักเรียนมีช่องทางการเข้าศึกษาได้หลายช่องทาง เช่น 

การรับตรงโดยมหาวิทยาลัย การรับตรงโดยคณะฯ การรับผ่านระบบกลางของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ การรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีท่ัวประเทศ การรับนักเรียนท่ี
ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) การรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีจากจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  
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เป็นต้น โดยกระบวนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาในแต่ละช่องทางการรับเข้าจะมีการทบทวนและปรับปรุง
ทุกปี ผ่านการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาจากจ านวนรวมของนักศึกษาท่ีคงอยู่ใน
ระบบในแต่ละช่องทางการรับเข้า 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาด าเนินการโดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบ าบัดในกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยเน้นให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจโครงสร้างการเรียนการสอนและรายวิชาส าคัญท่ี
ต้องใช้เป็นแกนหลัก เช่น ฟิสิกส์ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงรายวิชากายภาพบ าบัดในระบบต่าง  ๆ 
และการฝึกงานทางคลินิก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อบทบาทของวิชาชีพ นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังจัดให้มีรายวิชา
กายภาพบ าบัดขั้นแนะน า เพื่อให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีโอกาสรับรู้บทบาท ลักษณะงาน และความรับผิดชอบของนัก
กายภาพบ าบัดในสถานบริการรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเรียนช้ันปีท่ีสูงขึ้นต่อไป 

3.2 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา 
คณะฯ มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าช้ันให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อท าหน้าท่ีให้

ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียนและอื่น ๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อนักศึกษาประมาณ 10 คน และอาจารย์
ประจ าช้ัน ช้ันปีละ 1 คน คณะฯ จัดให้มีการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอย่างเป็นทางการ ภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง แต่มีการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าช้ันกับนักศึกษาได้ตลอด ท้ังท่ีมีการนัดหมาย
ล่วงหน้าหรือไม่ได้นัด ทุกครั้งท่ีมีข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการส่ือสารกันหรือขอค าแนะน าปรึกษาหารือ 

3.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีเกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษ

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามภาคผนวก 7) 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานบุคคล โดยเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากายภาพบ าบัด หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบ าบัด และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นักศึกษา การวัดและประเมินผล ฯลฯ โดยจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน และผู้ร่วมงานอย่างน้อยภาคการศึกษา
ละ 5 ครั้ง และมีการติดต่อส่ือสารผ่านทาง e-mail, e-office หนังสือเวียน โทรศัพท์ หรืออื่น ๆ และน าผลประเมินท่ี
ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน

กายภาพบ าบัดของสถานพยาบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท้ังของรัฐบาลและเอกชน เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
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ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น สถาบันโรคทรวงอก เป็นต้น 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ในการออกแบบหลักสูตร สาขาวิชาฯ มีหลักการโดยสังเขป ได้แก่ ก าหนดสาระวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. 2556 ประกาศสภา
กายภาพบ าบัด พ.ศ. 2556 และสมรรถนะท่ีนักกายภาพบ าบัดไทยพึงมี รวมท้ังสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้และ
ทักษะแก่นักศึกษาผ่านการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ก าหนดรายวิชาการศึกษาท่ัวไปท่ีสร้างความเป็นมนุษย์ท่ี
เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต ก าหนดจ านวนหน่วยกิตและเนื้อหาของรายวิชาท่ีครอบคลุมส่ิงท่ี
นักศึกษาควรเรียนรู้ มีความต่อเนื่อง เช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างรายวิชา และเหมาะสมกับระดับการศึกษาของ
สาขาวิชากายภาพบาบัด และก าหนดการเปิดรายวิชาให้มีล าดับก่อนหลังท่ีเหมาะสม  เพื่อเอื้อให้นักศึกษามีพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อไปได้ และสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  

การก าหนดผู้สอนพิจารณาโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีสอน ผลงานวิจัย 
หรือประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น ๆ โดยพยายามกระจายภาระงานสอนของคณาจารย์สาขาวิชาฯ 
ให้มีปริมาณใกล้เคียงกัน หากจ าเป็น สาขาวิชาฯ จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ หรือภายนอกมหาวิทยาลัยมา
เป็นอาจารย์พิเศษ และก าหนดให้อาจารย์ประสานงานรายวิชาหรืออาจารย์ที่คาดว่าจะเป็นผู้สอนหัวข้อนั้น ๆ เข้าไป
เรียนรู้สังเกตการสอนของอาจารย์พิเศษ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ใหม่ในสาขาวิชาฯ เพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ใหม่เข้าไปเรียนรู้สังเกตการสอนของอาจารย์รุ่นพี่ใน
หัวข้อสอนท่ีสนใจ และสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการในการประชุมท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาฯ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับให้อาจารย์
ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน ตามกลไก
ท่ีคณะฯ ก าหนด นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ ยังมีระบบและกลไกการจัดท าตารางสอนส าหรับนักศึกษากายภาพบ าบัดทุก
ช้ันปี โดยระบุช่ืออาจารย์ผู้สอนและผู้ร่วมสอนอย่างชัดเจนในตารางสอน เพื่อเอื้ออ านวยในการวางแผนการเรียนแก่
นักศึกษา และการก ากับติดตามการสอนของอาจารย์แก่หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการพิจารณาข้อสอบร่วมกันของอาจารย์ผู้สอน และมีระบบและกลไกการแจ้ง
คะแนนสอบกลางภาคแก่นักศึกษา หลังการสอบ 2 สัปดาห์ 

ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาฯ ก าหนดให้มีการพิจารณาข้อสอบทุกรายวิชาร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ท้ังการสอบกลางภาคและปลายภาค ก าหนด
ลักษณะการประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนน และเกณฑ์พิจารณาระดับคะแนน (เกรด) ส าหรับทุกรายวิชา แล้ว
แจ้งให้นักศึกษารับรู้อย่างชัดเจนล่วงหน้า รวมท้ังก าหนดให้อาจารย์ประสานงานรายวิชาน าเสนอผลการเรียนของ
นักศึกษาเพื่อพิจารณาในการประชุมสาขาวิชาฯ ทุกภาคการศึกษา 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีจากงบประมาณท่ีได้รับการ 
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จัดสรร โดยมีการแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุต าราและส่ือการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
อาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา และทุนการศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการ  (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี

ทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและท่ีเกี่ยวข้องทางด้านสาขาวิชากายภาพบ าบัดให้บริการดังนี้ 
(1)  หนังสือ 

ภาษาไทย จ านวน 3 ,624 รายการ  
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 7,496 รายการ  

(2)  วารสาร 
ภาษาไทย จ านวน 2 รายการ  
ภาษาต่างประเทศ (online) จ านวน 59 รายการ 

(3)  โสตทัศนวัสดุ 
แฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 

(4)  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
4.1 ฐานข้อมูลอ้างอิง (reference database) คือฐานข้อมูลท่ีให้รายการอ้างอิงและ

สาระสังเขปของบทความหรือเอกสาร ได้แก่ 
- BMJ Best Practice 
- DynaMed/CINAHL 
- Expert Path 
- ISI Web of Science 
- PubMed 
- Scopus 
- Systematic Review 
- SciFinder Scholar 
- UpToDate 

4.2 ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full text database) ได้แก ่
4.2.1 วารสารฉบับเต็ม (E-Journal) 

- AAP Journals & Periodicals 
- Annual Reviews 
- APS (The American Physiological Society) 
- BMJ Journals 
- BMJ Case Reports 
- Cambridge Journal Online 
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- CINAHL (with full text) 
- ClinicalKey 
- Journals@Ovid 
- Karger Online Journals 
- Nature 
- Oxford University Press 
- Red Book Online 
- ScienceDirect 
- SpringerLink 
- The Cochrane Library 

4.2.2 หนังสือฉบับเต็ม (E-Book) 
- AccessEmergencyMedicine 
- AccessMedicine 
- AccessSurgery 
- Annual Reviews 
- Books@Ovid 
- ClinicalKey 
- First Aid Collection 
- Karger Online Books 
- Redbooks 
- ScienceDirect 
- SpringerLink 
- Thieme eBook Collection 

4.3 ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database) คือฐานข้อมูลท่ี
ห้องสมุดสร้างขึ้นเอง และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ ได้แก่ 

- ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
- ฐานข้อมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ (Thesis Abstracts Database) 
- ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 

6.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะฯ 
(1)  หนังสือ 

ภาษาไทย จ านวน 737 รายการ  
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 653 รายการ 
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(2)  วารสาร 
ภาษาไทย จ านวน 2 รายการ  
ภาษาต่างประเทศ (online) จ านวน 59 รายการ  

(3)  โสตทัศนวัสดุ 
แฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ านวน 215 รายการ  

(4)  ฐานข้อมูลท่ีห้องสมุดสร้างขึ้นเอง ได้แก่ ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์คณะเทคนิคการแพทย์ 
(https://amspro.kku.ac.th) 

(5)  เครื่องคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 12 เครื่อง ประจ าท่ีห้องสมุด ซึ่งเปิดท าการท้ัง
ในและนอกเวลาราชการ 

6.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา /สาขาวิชา (ถ้ามี) 
มีห้องปฏิบัติการกายภาพบ าบัด อย่างน้อย 3 ห้อง ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและ

พร้อมท่ีจะใช้งานตลอดเวลา รวมท้ังมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบ าบัดและเครื่องใช้อื่น ๆ ท่ีพร้อมใช้ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา โดยมีชนิดและจ านวนครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา
ของสภากายภาพบ าบัด 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
6.3.1 งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ต ารา รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท้ังในและ

ต่างประเทศ เข้าห้องสมุดคณะฯ และส านักวิทยบริการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
6.3.2 งบประมาณให้นักศึกษาทุกคนได้จัดซื้อหนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน

ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาท่ีเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 
6.3.3 งบประมาณเพื่อให้คณาจารย์ด าเนินการทบทวนความรู้ในหัวข้อของรายวิชาต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาไม่

เข้าใจในช้ันเรียน 
6.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษาจ านวน 60 เครื่องในห้องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ โดยเปิดท า

การท้ังในและนอกเวลาราชการ 
6.3.5 งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี  
6.3.6 งบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการท าภาคนิพนธ์ทางด้านกายภาพบ าบัด  
6.3.7 งบประมาณในการเดินทางและท่ีพักของนักศึกษา และค่าตอบแทนโรงพยาบาลต่าง ๆ ท่ีให้การฝึก

ปฏิบัติงานแก่นักศึกษาในสาขาวิชากายภาพบ าบัดเป็นประจ าทุกปี 
6.3.8 งบประมาณในการด าเนินงานรายวิชากายภาพบ าบัดชุมชนท่ีนักศึกษาได้มีโอกาสออกไปสัมผัสกับ

การปฏิบัติงานจริงในชุมชน 
6.3.9 จัดหาบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องบรรยายและห้อง

ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งส้ิน 6 ห้อง เป็นประจ าทุกปี 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของต ารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการโดยนักศึกษา

แจ้งผ่านอาจารย์ประจ าช้ัน คณาจารย์แจ้งผ่านหัวหน้าหมวดวิชาต่าง ๆ และพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปีการศึกษา 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 12 ตัวชี้วัดตามท่ี สกอ. ก าหนด และ
เป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุกส้ินปีการศึกษา 

 
หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของคณาจารย์สาขาวิชาฯ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน 

1.1.2 การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หรือจากสมรรถนะท่ีนักศึกษาสามารถปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล (Entrustable Professional Activities, EPAs) ของหลักสูตร เปรียบเทียบ
พัฒนาการหรือความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนท่ีแตกต่างกัน 

1.1.4 การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกส้ินภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าสาขาวิชา ฯ หรือประธานหลักสูตรฯ หรือเพื่อนร่วมงาน

ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย ฯลฯ 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต 
เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้ 



มคอ. 2 (ฉบับหลังส่งสภากายภาพบ าบัด-แก้รหัส GE วันท่ี 11 ก.ย. 62) 

64 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 12 ตัวชี้วัดตามท่ี สกอ. ก าหนด และ
เป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเพื่อร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ด าเนินการทุกส้ินปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดท่ีมีข้อบกพร่อง 
ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ 
โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 




