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อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๑) นักกายภาพบาบัดผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๒) นักวิจัย/นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐเละเอกชน
๓) อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
๔) ที่ปรึกษาด้ านการวิจัยและวิชาชีพกายภาพบาบัดในหน่วยงานสาธารณสุข
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
เป็ นผู้ สาเร็จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขากายภาพบ าบั ด มีใบอนุ ญ าตประกอบวิ ชาชี พ
กายภาพบาบัด มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๕ และมีคุณสมบัติท่วั ไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
ประกอบด้ วย หมวดศึกษางานรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต ตลอดหลั ก สู ต รไม่ น้ อยกว่ า ๓๖ หน่ ว ยกิ ต ประกอบด้ วย
การเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิตและทาวิจัยโดยทาปริญญานิพนธ์มีค่าเทียบได้ ไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต ดังนี้
๑. หมวดวิชาบังคับ
๑๕ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต
๓. ปริญญานิพนธ์
๑๒ หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต
 รายวิชาหมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ เรียน ๑๕ หน่วยกิตในรายวิชา ดังต่อไปนี้
กภ ๕๐๑
PTX 501
กภ ๕๐๒
PTX 502
กภ ๕๐๓
PTX 503
กภ ๕๐๔
PTX 504
กภ ๕๐๕
PTX 505
กภ ๖๐๑
PTX 601

วิธวี ิจัยและชีวสถิติเพื่อการวิจัยด้ านสุขภาพ ๑
๓(๒-๒-๕)
Research Methodology and Biostatistics for Health Research 1
แนวทางปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
๓(๑-๔-๔)
Evidence-Based Practice
เครื่องมือการวิจัยด้ านสุขภาพ
๓(๑-๔-๔)
Instruments for Health Research
วิธวี ิจัยและชีวสถิติเพื่อการวิจัยด้ านสุขภาพ ๒
๒(๑-๒-๓)
Research Methodologies and Biostatistics for Health Research 2
ปฏิบัติงานทางคลินิก
๓(๐-๙-๐)
Clinical Practice
สัมมนาการวิจัยทางกายภาพบาบัด
๑(๐-๒-๑)
Seminar in Physical Therapy Research

 หมวดวิ ช าเลื อ ก ก าหนดให้ เรี ยนไม่ น้ อ ยกว่ า ๙ หน่ ว ยกิต โดยสามารถเลื อ กเรี ยนจาก
รายวิ ชาในระดับ บั ณ ฑิตศึ ก ษาที่เ ปิ ดสอนในคณะกายภาพบ าบั ดและที่เ ปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ย
ภายใต้ คาแนะนาและดุลยพินิจของอาจารย์ท่ปี รึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กภ ๕๑๑
PTX 511
กภ ๕๑๒
PTX 512

ชีววิทยาโมเลกุลสาหรับกายภาพบาบัด
Molecular Biology for Physical Therapy
กายภาพบาบัดทางการกีฬา
Sport Physical Therapy

๓(๒-๒-๕)
๓(๑-๔-๔)

กภ ๖๑๑*
PTX 611*
กภ ๖๑๒
PTX 612
กภ ๖๑๓
PTX 613
กภ ๖๑๔*
PTX 614*
กภ ๖๑๕*
PTX615*
กภ ๖๑๖*
PTX 616*
กภ ๖๑๗*
PTX 617*
กภ ๖๑๘*
PTX 618*

ชีวกลศาสตร์คลินิก
Clinical Biomechanics
กายภาพบาบัดทางระบบประสาทขั้นสูง
Advanced Neurological Physical Therapy
กายภาพบาบัดขั้นสูงทางระบบหัวใจ
หลอดเลือดและการหายใจ
Advanced Cardiovascular and
Respiratory Physical Therapy
การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหว
Motor Control and Motor Learning
สรีรวิทยาการออกกาลังกายทางคลินิก
Clinical Exercise Physiology
การรักษาด้ วยมือและการเคลื่อนไหว
Manual and Movement Therapy
หัวข้ อคัดสรรเพื่อการวิจัย
Selected Topics for Research
การทบทวนอย่างเป็ นระบบและอภิวิเคราะห์
Systematic Review and Meta-Analysis

๓(๒-๒-๕)
๓(๑-๔-๔)
๓(๑-๔-๔)

๓(๒-๒-๕)
๓(๑-๔-๔)
๓(๑-๔-๔)
๑(๐-๒-๑)
๒(๑-๒-๓)

หมายเหตุ * รายวิ ชาในหมวดวิชาเอกของหลั ก สูตรระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่นิ สิตระดั บ
ปริญญาโทสามารถลงทะเบียนเรียนเป็ นวิชาเอกหรือวิชาเลือกได้ โดยใช้ เกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ใน
ระดับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขากายภาพบาบัด
 ปริญญานิพนธ์
ปพท ๖๙๑
GRT 691

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
Thesis

๑๒ หน่วยกิต

ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึงระดับของรายวิชา
๕ และ ๖
หมายถึง รายวิชาระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แบบ ๒
๗
เลขรหัสตัวกลาง
๐
๑ และ ๒
๙

หมายถึง รายวิชาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หมายถึงหมวดวิชา
หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง วิชาเลือก
หมายถึง ปริญญานิพนธ์

เลขรหัสตัวสุดท้าย

หมายถึงลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของรหัสตัวกลาง

แผนการศึกษา
ปี ที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
กภ ๕๐๑ วิธวี ิจัยและชีวสถิติเพื่อ
การวิจัยด้ านสุขภาพ ๑
กภ ๕๐๒ แนวทางปฏิบัติอิง
หลักฐานเชิงประจักษ์
กภ ๕๐๓ เครื่องมือการวิจัยด้ าน
สุขภาพ
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต

ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
๓(๒-๒-๕) กภ ๕๐๔ วิธวี ิจัยและชีวสถิติเพื่อการ ๒(๑-๒-๓)
วิจัยด้ านสุขภาพ ๒
๓(๑-๔-๔) กภ ๕๐๕ ปฏิบัติงานทางคลินิก
๓(๐-๙-๐)
๓(๑-๔-๔) กภ ๖๐๑
๓
๑๒

สัมมนาการวิจัยทาง
กายภาพบาบัด
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต

๑(๐-๒-๑)
๓
๑๒

ปี ที่ ๒
รหัสวิชา
ปพท ๖๙๑

ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท
รวมจานวนหน่วยกิต

ภาคเรียนที่ ๒
หน่วยกิต รหัสวิชา
รายวิชา
๖
ปพท
ปริญญานิพนธ์ระดับ
๖๙๑
ปริญญาโท (ต่อเนื่อง)
๖
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
๖
๖

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
กภ ๕๐๑ วิธีวิจยั และชีวสถิติเพือ่ การวิจยั ด้านสุขภาพ ๑
๓ (๒-๒-๕)
PTX 501 Research Methodology and Biostatistics for Health Research 1
การศึกษาระเบียบวิธีวิจัย หลักการของชีวสถิติสาหรับวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษา
จริยธรรม รูปแบบ วิธีการวิจัยประเภทต่างๆ การกาหนดปัญหา การตั้งสมมติฐานของการวิจัย การกาหนด
ความมุ่งหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของการวิจัย การวางแผน ออกแบบการวิจัย หลักการทางระบาดวิทยา
ในงานวิจัย ชีวสถิติ การบริหารจัดการข้ อมูล หลักการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพ การประยุกต์ ใช้
ชีวสถิติในการวิจัย และการใช้ โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป

กภ ๕๐๒ แนวทางปฏิบตั ิอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
๓ (๑-๔-๔)
PTX 502 Evidence-Based Practice
การตั้ง ปั ญ หาทางคลิ นิ ก การสืบ ค้ น ข้ อมู ลจากหลั กฐานเชิ งประจั ก ษ์ การก าหนดเกณฑ์
การประเมินคุณภาพของงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ แนวปฏิบัติองิ หลักฐานเชิงประจักษ์
กภ ๕๐๓ เครือ่ งมือการวิจยั ด้านสุขภาพ
๓ (๑-๔-๔)
PTX 503 Instruments for Health Research
การศึกษาหลักการและกระบวนการสร้ างเครื่องมือวิจัย การใช้ เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ การวิ เคราะห์ ก ารเคลื่ อ นไหว เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ตรวจสอบด้ า นคุ ณ ภาพ ประเภทแบบส ารวจ
แบบสอบถาม ขั้นตอนการเลือกเครื่องมือ การเตรียมเครื่องมือ การทดสอบความเที่ยงตรง ความแม่นยา
ของเครื่องมือการเก็บข้ อมูล การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้
เครื่องมือวิจัย
กภ ๕๐๔ วิธีวิจยั และชีวสถิติเพือ่ การวิจยั ด้านสุขภาพ ๒
๒ (๑-๒-๓)
PTX 504 Research Methodology and Biostatistics for Health Research 2
การสัมมนางานวิ จั ยด้ า นกายภาพบ าบั ด และวิ ทยาศาสตร์ สุขภาพ การอ่า นเชิ ง วิ เคราะห์
การวิจารณ์เชิงวิชาการ การอธิบายหลักการและแนวทางของงานวิจัย วิเคราะห์ผลการวิจัย การตีความ
งานวิจัย การกาหนดหัวข้ อวิจัย วิธีการวิจัยในการทาปริญญานิพนธ์ การสัมมนาทฤษฎี และแนวคิดที่ได้
จากการทบทวนงานวิจัย การเปรียบเทียบงานวิจัย การออกแบบการวิจัยสาหรับปริญญานิพนธ์ แนวทาง
ดาเนินงานวิจัย แผนการดาเนินงาน การจัดทาและนาเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์
กภ ๕๐๕ ปฏิบตั ิงานทางคลินกิ
๓ (๐-๙-๐)
PTX 505 Clinical Practice
การประยุกต์ใช้ ความรู้เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติทางคลินิก พัฒนาทักษะและประสบการณ์
ทางวิชาชีพเฉพาะด้ าน พั ฒนากระบวนการคิด การตรวจร่ างกายที่ตรงกับปั ญหาของผู้ รับบริ การทาง
กายภาพบ าบัด พั ฒนากระบวนการวิ นิจฉั ยทางกายภาพบาบัด การระบุ ปัญหา การวิ เคราะห์ ปัญหา
การส่งเสริม ป้ องกัน และดูแลรักษาผู้รับบริการทางกายภาพบาบัดด้ วยเทคนิคทางวิชาชีพ การสังเคราะห์
รายงานผู้ป่วย
กภ ๖๐๑ สัมมนาการวิจยั ทางกายภาพบาบัด
๑ (๐-๒-๑)
PTX 601 Seminar in Physical Therapy Research
การสั ม มนาเทคนิ ค ใหม่ ในการวิ จั ย ทางกายภาพบ าบั ด เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เทคนิคสร้ างและพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล เทคนิคการสังเคราะห์ วิเคราะห์เทคนิคที่สนใจ

หมวดวิชาเลือก
กภ ๕๑๑ ชีววิทยาโมเลกุลสาหรับกายภาพบาบัด
๓ (๒-๒-๕)
PTX 511 Molecular Biology for Physical Therapy
การศึ กษาชี ววิ ทยาของร่ างกาย ตั้งแต่ ระดับ โมเลกุ ล เซลล์ พั นธุศ าสตร์ การควบคุ มการ
แสดงออกของยีนการควบคุมการทางาน การสื่อสารของเซลล์ การตอบสนองของเซลล์เมื่อเกิดพยาธิ
สภาพ กระบวนการซ่อมแซม ชีววิทยาของเซลล์ต้นกาเนิด การพัฒนาเซลล์ต้นกาเนิดไปเป็ นเนื้อเยื่อ
การประยุกต์ความรู้ในการรักษาทางกายภาพบาบัด
กภ ๕๑๒ กายภาพบาบัดทางการกีฬา
๓ (๑-๔-๔)
PTX 512 Sport Physical Therapy
การวิเคราะห์ ทฤษฎีและแนวคิดที่ทันสมัย ประยุกต์ใช้ เทคนิคกายภาพบาบัด ในการดูแ ล
นักกีฬาเฉพาะราย ฝึ กปฏิบัติการเป็ นนั กกายภาพบาบั ดในขณะที่นักกีฬาเก็บตัวฝึ กซ้ อมหรื อแข่ งขัน
สังเคราะห์ รายงานความก้ าวหน้ า ในการรั กษานั กกีฬา หลักการประเมิน นักกีฬาเพื่ อกลั บ ไปแข่งขัน
ข้ อ ก าหนดของวิ ช าชี พ ในการเป็ นผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นกายภาพบ าบั ด ทางการกี ฬ า กฎระเบี ย บ
ทางการกีฬาในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ
กภ ๖๑๑ ชีวกลศาสตร์คลินกิ
๓ (๒-๒-๕)
PTX 611 Clinical Biomechanics
การศึ ก ษาชี ว กลศาสตร์ ข้ั น สู ง เกี่ ย วกั บ เนื้ อเยื่ อ ของกล้ ามเนื้ อ กระดู ก กระดู ก อ่ อ น
เส้ นประสาท และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน การทางานของระบบประสาทกล้ ามเนื้อ ตามลักษณะการเคลื่อนไหว
การวิ เ คราะห์ ก ารเคลื่ อ นไหวของผู้ ท่ีมี ภ าวะการเคลื่ อ นไหวของร่ า งกายที่ผิ ด ปกติ การวิ เ คราะห์
ความก้ าวหน้ าด้ านชีวกลศาสตร์
กภ ๖๑๒ กายภาพบาบัดทางระบบประสาทขั้นสูง
๓ (๑-๔-๔)
PTX 612 Advanced Neurological Physical Therapy
การศึ ก ษาการพั ฒ นาและปรั บ เปลี่ ย นของระบบประสาทจากพยาธิ ส ภาพ การเรี ย นรู้
ความเสื่อมสภาพตามวัย พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา ตั้งเป้ าหมายการรักษา บูรณาการและ
พัฒนาทักษะทางกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยทางระบบประสาทขั้นสูง รวมถึงวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่มีปัญหาการทรงตัวจากพยาธิสภาพของหูช้ันใน
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 หลอดเลือดและการหายใจในภาวะทั่วไปและ
ภาวะวิ ก ฤต การประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท่ีไ ด้ จ ากหลั ก ฐานการวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ติ ด ตาม

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาทางระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจ การออกแบบ การประยุกต์
โปรแกรมการออกกาลังกาย
กภ ๖๑๔ การควบคุมและเรียนรูก้ ารเคลือ่ นไหว
๓ (๒-๒-๕)
PTX 614 Motor Control and Motor Learning
การศึกษากระบวนการควบคุมการเคลื่อนไหว พัฒนาการและงานวิจัย การบูรณาการและ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ทฤษฎี ค วบคุ ม การเคลื่ อ นไหว การวิ เ คราะห์ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้
การเคลื่อนไหว การพัฒนาสมรรถนะการเคลื่อนไหว
กภ ๖๑๕ สรีรวิทยาการออกกาลังกายทางคลินกิ
๓ (๑-๔-๔)
PTX 615 Clinical Exercise Physiology
การศึ ก ษาความก้ า วหน้ า ขององค์ความรู้ หลั กการออกก าลั งกาย การตอบสนองและ
การปรั บ ตั ว ทางสรี ร วิ ท ยาต่ อ การออกก าลั ง กายของระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ ระบบประสาท
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบการหายใจ ระบบต่อมไร้ ทอ่ เพื่อประยุกต์ใช้ ทางกายภาพบาบัด
กภ ๖๑๖ การรักษาด้วยมือและการเคลือ่ นไหว
๓ (๑-๔-๔)
PTX 616 Manual and Movement Therapy
การศึ ก ษาหลั ก การพั ฒ นาทั ก ษะการรั ก ษาด้ วยมื อ การเคลื่ อ นไหว เทคนิ ค เฉพาะ
ความก้ าวหน้ าด้ านการวิจัย รวมทั้งพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การตรวจประเมินและการรักษา
กภ ๖๑๗ หัวข้อคัดสรรเพือ่ การวิจยั
๑(๐-๒-๑)
PTX 617 Selected Topics For Research
การปฏิบัติทกั ษะการจัดการเรียนรู้ คัดสรร จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
และผู้ร้ ูภมู ิปัญญาท้องถิ่น การจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมดาเนินการวิจัย
กภ ๖๑๘ การทบทวนอย่างเป็ นระบบและอภิวิเคราะห์
๒ (๑-๒-๓)
PTX 618 Systematic Review and Meta Analysis
การศึ ก ษาอย่ า งลึ ก ซึ้ งในประเด็น การออกแบบการวิ จั ย สถิ ติ การประเมิ น การวั ด ทาง
กายภาพบ าบั ด ความก้ า วหน้ า ของวิ ธี วิ จั ย ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท่ี มี ค วามสามารถ
ตรงตามหัวข้ อ
ปริญญานิพนธ์
ปพท ๖๙๑ ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Thesis

๑๒ หน่วยกิต

