หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบาบัด สาขากายภาพบาบัด
หมวดที่ ๑. ข้อมูลทัว่ ไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

๒๕๕๒๐๐๙๑๑๐๐๘๒๘
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
Doctor of Philosophy Program in Physical Therapy

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (กายภาพบาบัด)
Doctor of Philosophy (Physical Therapy)
ปร.ด. (กายภาพบาบัด)
Ph.D. (Physical Therapy)

๘. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๑) นักกายภาพบาบัดผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๒) นักวิจัย/นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐเละเอกชน
๓) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
๔) ที่ปรึกษาด้ านการวิจัยและวิชาชีพกายภาพบาบัดในหน่วยงานสาธารณสุข

๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
๒.๒.๑ ผู้ ท่ีสาเร็จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขากายภาพบ าบั ด มี ใบอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพกายภาพบาบัด มีผลการเรียนดีมาก มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ ตามเกณ์ท่ี
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด และมี คุ ณ สมบั ติ ท่ั ว ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.๒๕๕๙ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๒.๒.๒ ผู้ ท่ี ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ โดยต้ อ งส าเร็ จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขากายภาพบ าบั ด มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
กายภาพบาบัดและมีคุณสมบัติท่วั ไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบ
ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต โดย
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ๓ ปี แบบ ๒.๑ หมวดศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และ หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ๔ ปี แบบ ๒.๒ หมวดศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
และหมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
๑. หมวดวิชาบังคับ
๒. หมวดวิชาเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า)
๓. ปริญญานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
(ไม่นอ้ ยกว่า)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
๓ ปี (แบบ ๒.๑
๔ ปี (แบบ ๒.๒
เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท) เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี)
๙ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๓๖ หน่วยกิต

๔๘ หน่วยกิต

๔๘ หน่วยกิต

๗๒ หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชา
๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาบังคับ
กาหนดให้ เรียน ๙ หน่วยกิตสาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๓ ปี แบบ ๒.๑
และกาหนดให้ เรียน ๑๕ หน่วยกิตสาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๔ ปี แบบ ๒.๒

กภ ๕๐๑
วิธวี ิจัยและชีวสถิติเพื่อการวิจัยด้ านสุขภาพ ๑
๓(๒-๒-๕)
PTX 501
Research Methodology and Biostatistics for Health Research ๑
กภ ๕๐๓
เครื่องมือการวิจัยด้ านสุขภาพ
๓(๑-๔-๔)
PTX 503
Instruments for Health Research
กภ ๗๐๑*
สัมมนาทางกายภาพบาบัด
๑(๐-๒-๑)
PTX 701* Seminar in Physical Therapy
กภ ๗๐๒*
บูรณาการแนวทางปฏิบัติองิ หลักฐานเชิงประจักษ์
๓(๑-๔-๔)
PTX 702* Integrated Evidence-based Practice
กภ ๗๐๔*
วิธวี ิจัยและชีวสถิติเพื่อการวิจัยด้ านสุขภาพขั้นสูง
๒(๑-๒-๓)
PTX 704* Research Methodology and Biostatistics for Advance Health Research
กภ ๗๐๕* การประยุกต์งานวิจัยทางคลินิกเพื่อการปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด ๓(๐-๙-๓)
PTX 705* Applied Clinical Research for Physical Therapy Practice
หมายเหตุ *เป็ นรายวิชาบังคับที่กาหนดให้ เรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทุกหลักสูตร
๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเลือก
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตสาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๓
ปี แบบ ๒.๑ และกาหนดให้ เรียน ๙ หน่วยกิตสาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๔ ปี แบบ ๒.๒ โดย
สามารถเลื อ กเรี ยนจากรายวิชาในระดั บ บั ณ ฑิต ศึ กษาที่เปิ ดสอนในคณะกายภาพบ าบั ด และที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัย ภายใต้ คาแนะนาและดุลยพินิจของอาจารย์ท่ปี รึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กภ ๖๑๑*
ชีวกลศาสตร์คลินิก
๓(๒-๒-๕)
PTX 611* Clinical Biomechanics
กภ ๖๑๒
กายภาพบาบัดทางระบบประสาทขั้นสูง
๓(๑-๔-๔)
PTX 612
Advanced Neurological Physical Therapy
กภ ๖๑๓
กายภาพบาบัดขั้นสูงทางระบบหัวใจ
๓(๑-๔-๔)
หลอดเลือดและการหายใจ
PTX 613
Advanced Cardiovascular and
Respiratory Physical Therapy
กภ ๖๑๔
การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหว
๓(๒-๒-๕)
PTX 614
Motor Control and Motor Learning
กภ ๖๑๕*
สรีรวิทยาการออกกาลังกายทางคลินิก
๓(๑-๔-๔)
PTX615*
Clinical Exercise Physiology
กภ ๖๑๖
การรักษาด้ วยมือและการเคลื่อนไหว
๓(๑-๔-๔)
PTX 616
Manual and Movement Therapy
กภ ๖๑๗
หัวข้ อคัดสรรเพื่อการวิจัย
๑(๐-๒-๑)
PTX 617
Selected Topics for Research
กภ ๖๑๘*
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบและอภิวิเคราะห์
๓(๑-๔-๔)

PTX 618*
กภ ๖๒๑
PTX 621
กภ ๗๒๑
PTX 721

ปพอ ๘๙๑
GRD 891
ปพอ ๘๙๒
GRD 892

Systematic Review and Meta-Analysis
หัวข้ อคัดสรรการวิจัยทางกายภาพบาบัด
Selected Topics in Physical Therapy Research
หัวข้ อปัจจุบันทางกายภาพบาบัด
Current Topics in Physical Therapy
๓.๑.๓.๓ ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
Dissertation

๓(๑-๔-๔)
๓(๑-๔-๔)

๓๖ หน่วยกิต
๔๘ หน่วยกิต

ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึงระดับของรายวิชา
๕ และ ๖
หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒.๒
๗ และ ๘
หมายถึง รายวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึงหมวดวิชา
๐
หมายถึง
วิชาบังคับ
๑ และ ๒
หมายถึง
วิชาเลือก
๙
หมายถึง
ปริญญานิพนธ์
เลขรหัสตัวสุดท้าย
หมายถึงลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของรหัสตัวกลาง
๓.๑.๔ แผนการศึกษา
๓.๑.๔.๑ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชากายภาพบ าบัด ส าหรับผูท้ ี่ เข้า
ศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท (๓ ปี แบบ ๒.๑)
ปี ที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รหัส
รายวิชา
หน่วยกิต รหัส
รายวิชา
หน่วยกิต
วิชา
วิชา
กภ สัมมนาทางกายภาพบาบัด ๑(๐-๒-๑) กภ การประยุกต์งานวิจัยทางคลินิกเพื่อ ๓(๐-๙-๓)
๗๐๑
๗๐๕ การปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด
กภ บูรณาการแนวทางปฏิบัติ ๓(๑-๔-๔)
วิชาเลือก
๓
๗๐๒ อิงหลักฐานเชิงประจักษ์

กภ วิธวี ิจัยและชีวสถิติเพื่อการ
๗๐๔ วิจัยด้ านสุขภาพขั้นสูง
รวมจานวนหน่วยกิต

๒(๑-๒-๓)
๖

รวมจานวนหน่วยกิต

๖

ปี ที่ ๒
รหัสวิชา

ปพอ
๘๙๑

ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying examination)
ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต

ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
ปพอ
ปริญญานิพนธ์ระดับ
๘๙๑
ปริญญาเอก (ต่อเนื่อง)
๙
๙

รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
๙

๙

ปี ที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
ปพอ ๘๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญา
เอก (ต่อเนื่อง)
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต รหัสวิชา
๙
ปพอ
๘๙๑
๙

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก (ต่อเนื่อง)
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
๙
๙

๓.๑.๔.๒ หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชากายภาพบาบัด สาหรับผูท้ ี่เข้า
ศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี (๔ ปี แบบ ๒.๒)
ปี ที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
กภ ๕๐๑ วิธวี ิจัยและชีวสถิติเพื่อการ ๓(๒-๒-๕)
กภ การประยุกต์งานวิจัยทาง ๓(๐-๙-๓)
วิจัยด้ านสุขภาพ ๑
๗๐๕ คลินิกเพื่อการปฏิบัติงาน
ทางกายภาพบาบัด
กภ ๕๐๓ เครื่องมือการวิจัยด้ าน
๓(๑-๔-๔)
วิชาเลือก
๓
สุขภาพ
กภ ๗๐๑ สัมมนาทางกายภาพบาบัด ๑(๐-๒-๑)
วิชาเลือก
๓
กภ ๗๐๒ บูรณาการแนวทางปฏิบัติองิ ๓(๑-๔-๔)
หลักฐานเชิงประจักษ์

กภ ๗๐๔ วิธวี ิจัยและชีวสถิติเพื่อการ
วิจัยด้ านสุขภาพขั้นสูง
รวมจานวนหน่วยกิต

๒(๑-๒-๓)
๑๒

รวมจานวนหน่วยกิต

๙

ปี ที่ ๒
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
วิชาเลือก

หน่วยกิต
๓

รวมจานวนหน่วยกิต

๓

ภาคเรียนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying examination)
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
-

ปี ที่ ๓
ภาคเรียนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
ปพอ ๘๙๒ ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
๑๒
๑๒

ภาคเรียนที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
ปพอ ปริญญานิพนธ์ระดับ
๘๙๒ ปริญญาเอก (ต่อเนื่อง)
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
๑๒
๑๒

ปี ที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
ปพอ ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญา
๘๙๒ เอก (ต่อเนื่อง)
รวมจานวนหน่วยกิต

ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
๑๒
ปพอ
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญา
๘๙๒
เอก (ต่อเนื่อง)
๑๒
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
๑๒
๑๒

๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
กภ ๕๐๑ วิธีวิจยั และชีวสถิติเพือ่ การวิจยั ด้านสุขภาพ ๑
๓ (๒-๒-๕)
PTX 501 Research Methodology and Biostatistics for Health Research 1
การศึ ก ษาระเบี ยบวิธีวิจั ย หลั กการของชี วสถิติสาหรั บ วิ จัยทางวิ ทยาศาสตร์ สุขภาพ การศึ กษา
จริ ยธรรม รูป แบบ วิธีก ารวิจัยประเภทต่างๆ การกาหนดปั ญ หา การตั้งสมมติ ฐานของ
การวิจัย การ
กาหนดความมุ่งหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของการวิจัย การวางแผน ออกแบบการวิจัย หลักการทางระบาด

วิทยาในงานวิจัย ชีวสถิติ การบริหารจัดการข้ อมูล หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้
ชีวสถิติในการวิจัย และการใช้ โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป
กภ ๕๐๓ เครือ่ งมือการวิจัยด้านสุขภาพ
(๑-๔-๔)
PTX 503 Instruments for Health Research
การศึกษาหลักการและกระบวนการสร้ างเครื่ องมือวิจัย การใช้ เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจสอบด้ านคุณภาพ ประเภทแบบสารวจ แบบสอบถาม ขั้นตอน
การเลื อกเครื่ องมือ การเตรี ยมเครื่ องมือ การทดสอบความเที่ยงตรง ความแม่นยาของเครื่องมือการเก็บข้ อมูล
การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้ เครื่องมือวิจัย

กภ ๗๐๑ สัมมนาทางกายภาพบาบัด
๑ (๐-๒-๑)
PTX 701 Seminar in Physical Therapy
การศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ พ ากษ์ ป ระเด็น หั วข้ อ เชิ งทฤษฎี งานวิ จั ย ใหม่ ห รื อ นวั ต กรรม
กายภาพบาบัด การเสนอแนวคิดเชิงอภิปราย การออกแบบการวิจัยในปริญญานิพนธ์

ทาง

กภ ๗๐๒ บูรณาการแนวทางปฏิบตั ิอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
๓(๑-๔-๔)
PTX 702 Integrated Evidence-based Practice
การวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิก การสืบค้ นข้ อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การกาหนดเกณฑ์การ
ประเมิน การวิเคราะห์คุณภาพของงานวิจัย การประยุกต์ใช้ และบูรณาการแนวปฏิบัติ
อิงหลักฐานเชิง
ประจักษ์กบั ศาสตร์ทางกายภาพบาบัด
กภ ๗๐๔ วิธีวิจยั และชีวสถิติเพือ่ การวิจยั ด้านสุขภาพขั้นสูง
๒ (๑-๒-๓)
PTX 704 Research Methodology and Biostatistics for Advance Health Research
การสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยด้ านกายภาพบาบัดและวิทยาศาสตร์สุขภาพ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การ
วิจารณ์เชิงวิชาการ การอธิบายหลักการ แนวทางของงานวิจัย การตีความงานวิจัย
การประยุกต์ใช้ ทาง
คลินิก การสัมมนา วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิดใหม่ การเปรียบเทียบงานวิจัย
การออกแบบการวิจัย การ
จัดทาและสังเคราะห์โครงร่างงานวิจัย
กภ ๗๐๕ การประยุกต์งานวิจยั ทางคลินกิ เพือ่ การปฏิบตั ิงานทางกายภาพบาบัด ๓ (๐-๙-๐)
PTX 705 Applied Clinical Research for Physical Therapy Practice
การบูรณาการงานวิจัย ความรู้เชิงประจักษ์ทางกายภาพบาบั ดและศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้ อง
การใช้
เหตุผลทางคลินิก การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การพั ฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะ
ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการวิ นิ จ ฉั ย ทางกายภาพบ าบั ด การส่ ง เสริ ม ป้ องกั น รั ก ษาด้ วยเทคนิ ค ทาง
กายภาพบาบัดการเขียนรายงานผู้ป่วยที่ผ่านการวิเคราะห์

หมวดวิชาเลือก
กภ ๖๑๑ ชีวกลศาสตร์คลินกิ
๓ (๒-๒-๕)
PTX 611 Clinical Biomechanics
การศึกษาชีวกลศาสตร์ข้ันสูงเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของกล้ ามเนื้อ กระดูก กระดูกอ่อน เส้ นประสาท และ
เนื้ อเยื่ อ เกี่ ยวพั น การท างานของระบบประสาทกล้ า มเนื้ อตามลั กษณะการเคลื่ อ นไหว การวิ เคราะห์ ก าร
เคลื่อนไหวของผู้ท่มี ีภาวะการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ผิดปกติ การวิเคราะห์ความก้ าวหน้ าด้ านชีวกลศาสตร์

กภ ๖๑๒ กายภาพบาบัดทางระบบประสาทขั้นสูง
๓ (๑-๔-๔)
PTX 612 Advanced Neurological Physical Therapy
การศึ กษาการพั ฒ นาและปรั บ เปลี่ ยนของระบบประสาทจากพยาธิสภาพ การเรียนรู้ ความ
เสื่อมสภาพตามวัย พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา ตั้งเป้ าหมายการรักษา บูรณาการและพัฒนาทักษะ
ทางกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทขั้นสูง รวมถึงวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาการทรง
ตัวจากพยาธิสภาพของหูช้ันใน
กภ ๖๑๓ กายภาพบาบัดขั้นสูงทางระบบหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจ
๓ (๑-๔-๔)
PTX 613 Advanced Cardiovascular and Respiratory Physical Therapy
การศึกษาความก้ าวหน้ าของงานวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการตรวจประเมิน การรักษา การฟื้ นฟู
การป้ องกันการเกิดซา้ ในผู้ป่วยทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจในภาวะทั่วไปและภาวะวิกฤต การ
ประยุ กต์ความรู้ท่ีได้ จากหลั กฐานการวิจัยเชิงประจั กษ์ การใช้ เครื่ องมือติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจ การออกแบบ การประยุกต์โปรแกรมการออกกาลังกาย
กภ ๖๑๔ การควบคุมและเรียนรูก้ ารเคลือ่ นไหว
๓ (๒-๒-๕)
PTX 614 Motor Control and Motor Learning
การศึ ก ษากระบวนการควบคุ มการเคลื่ อนไหว พั ฒ นาการและงานวิจัย การบู รณาการและการ
ประยุ ก ต์ ใช้ ท ฤษฎี ค วบคุ ม การเคลื่ อ นไหว การวิ เคราะห์ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้
การ
เคลื่อนไหว การพัฒนาสมรรถนะการเคลื่อนไหว
กภ ๖๑๕* สรีรวิทยาการออกกาลังกายทางคลินกิ
๓ (๑-๔-๔)
PTX 615* Clinical Exercise Physiology
การศึ ก ษาความก้ าวหน้ าขององค์ค วามรู้ หลั ก การออกกาลั งกาย การตอบสนองและ การ
ปรับตัวทางสรีรวิทยาต่อการออกกาลังกายของระบบกระดูกและกล้ ามเนื้อ ระบบประสาท
ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบการหายใจ ระบบต่อมไร้ ทอ่ เพื่อประยุกต์ใช้ ทางกายภาพบาบัด

กภ ๖๑๖ การรักษาด้วยมือและการเคลือ่ นไหว
๓ (๑-๔-๔)
PTX 616 Manual and Movement Therapy
การศึกษาหลักการพั ฒนาทักษะการรักษาด้ วยมือ การเคลื่อนไหว เทคนิคเฉพาะ ความก้ าวหน้ า
ด้ านการวิจัย รวมทั้งพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการรักษา

กภ ๖๑๗ หัวข้อคัดสรรเพือ่ การวิจยั
๑(๐-๒-๑)
PTX 617 Selected Topics for Research
การปฏิบัติทักษะการจัดการเรียนรู้ คัดสรร จากหลักฐานเชิ งประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและผู้ร้ ู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมดาเนินการวิจัย
กภ ๖๑๘ การทบทวนอย่างเป็ นระบบและอภิวิเคราะห์
๒ (๑-๒-๓)
PTX 618 Systematic Review and Meta Analysis
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ การสกัดข้ อมูล การประเมินคุณภาพของงานวิจัย
การอภิ
วิเคราะห์ การเขียนรายงานจากกระบวนการทบทวนอย่างเป็ นระบบและอภิวิเคราะห์ในรูปแบบ ที่เหมาะสม
กภ ๖๒๑ หัวข้อคัดสรรการวิจยั ทางกายภาพบาบัด
๓ (๑-๔-๔)
PTX 621 Selected Topics in Physical Therapy Research
การศึกษาอย่างลึกซึ้งในประเด็นการออกแบบการวิจัย สถิติ การประเมิน การวัดทางกายภาพบาบัด
ความก้ าวหน้ าของวิธวี ิจัย ภายใต้ การควบคุมของผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีความสามารถ
ตรงตามหัวข้ อ
กภ ๗๒๑ หัวข้อปัจจุบนั ทางกายภาพบาบัด
๓ (๑-๔-๔)
PTX 721 Current and Specialized Topics in Physical Therapy
การศึ ก ษาค้ นคว้ าและวิ พ ากษ์ อ ย่ า งลุ่ ม ลึ ก ในประเด็ น ปั ญ หา ความรู้ ทางด้ านวิ ช าการทาง
กายภาพบ าบั ด และนวั ตกรรมที่เป็ นปั จ จุ บั น เสนอทางเลื อกในการแก้ ปั ญ หา นวัต กรรมและ
การ
ประยุกต์ความรู้ส่กู ารปฏิบัติ
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