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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
  ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
             : วท.บ. (กายภาพบำบัด)
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physical Therapy)
    : B.Sc. (Physical Therapy)
   ปรัชญาของหลักสูตร

          บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงการรับใชสังคม มีความรูทางกายภาพบำบัดอยางเปนองครวม 
 สามารถเรียนรูตอเนื่องไดดวยตนเอง และพัฒนาตนเองไดทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคต

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1.  มีศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพกายภาพบำบัด และคุณคาแหงตน
 2.  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและการดำรงชีวิต
 3.  มีความรู ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพ ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด
      และสอดคลองกับความตองการของสังคม
 4.  สามารถคิดวิเคราะห แกไขปญหาไดอยางเปนระบบและมีศักยภาพ
 5.  สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา   คนควาและเรียนรูจากแหลงขอมูลตางๆ   อยางมีประสิทธิภาพ 
      และทันสมัยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อสนับสนุนและสงเสริมแนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัด
 6.  มีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาสังคมและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
 7.  มีความสามารถทำงานเปนทีม เปนผูนำ ผูตาม และผูประสานงาน สามารถทำงานกับสหสาขาวิชาชีพ 
      มีมนุษยสัมพันธที่ดี

คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565

ที่ตั้ง อาคารเรียน ชั้น 4 หอง 407  โทร. 0-2312-6300 ตอ 1162, 1172
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  143  หนวยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
  1.1 วิชาบังคับ      23 หนวยกิต
      - กลุมวิชามนุษยศาสตร      6   หนวยกิต
      -  กลุมวิชาสังคมศาสตร      2   หนวยกิต
      -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2   หนวยกิต
      -  กลุมวิชาภาษา       9   หนวยกิต
  1.2 วิชาเลือก   ไมนอยกวา   7 หนวยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา                107  หนวยกิต
      -  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      30  หนวยกิต
      -  กลุมวิชาชีพ       77  หนวยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา    6  หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       -
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      7 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       -
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    8  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       -
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                     ไมนอยกวา  106 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     26 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
AN 1283 กายวิภาคศาสตรของระบบโครงสรางรางกาย 3(2/2-1/3-0)            BI 1042      -
AN 2182 กายวิภาคศาสตร     2(1/1-1/3-0)            BI 1042      -
BI 1042  ชีววิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด  2(1/1-1/3-0)       -       -   
CH 1332 เคมีพื้นฐาน     2(2/2-0-0)        -       -
CH 1241 ปฏิบัติการเคมีพื้นญาน    1(0-1/3-0)                        -  CH 1343
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  143  หนวยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา   30 หนวยกิต
  1.1 วิชาบังคับ      23 หนวยกิต
      - กลุมวิชามนุษยศาสตร      6   หนวยกิต
      -  กลุมวิชาสังคมศาสตร      2   หนวยกิต
      -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2   หนวยกิต
      -  กลุมวิชาภาษา       9   หนวยกิต
  1.2 วิชาเลือก   ไมนอยกวา   7 หนวยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา                107  หนวยกิต
      -  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      30  หนวยกิต
      -  กลุมวิชาชีพ       77  หนวยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา    6  หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       -
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      7 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       -
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    8  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       -
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                     ไมนอยกวา  106 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     26 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
AN 1283 กายวิภาคศาสตรของระบบโครงสรางรางกาย 3(2/2-1/3-0)            BI 1042      -
AN 2182 กายวิภาคศาสตร     2(1/1-1/3-0)            BI 1042      -
BI 1042  ชีววิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด  2(1/1-1/3-0)       -       -   
CH 1332 เคมีพื้นฐาน     2(2/2-0-0)        -       -
CH 1241 ปฏิบัติการเคมีพื้นญาน    1(0-1/3-0)                        -  CH 1343

EG 2801 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 1 1(0-1/2-0)                 -       - 
EG 4811 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 2 1(0-1/2-0)          EG 2801       -
EG 5333   การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       -
PA 2911 พยาธิวิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด  1(1/1-0-0)                    -       - 
PH 1212 ฟสิกสพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  3(3/3-0-0)          MA 1002      -
PH 1201 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 1(0-1/3-0)                    -  PH 1212
PI 2191  จิตเวชศาสตร     1(1/1-0-0)                    -       - 
PS 2323 สรีรวิทยา     3(2/2-1/3-0)          BI 1042       -
ST 2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ      2(2/2-0-0)           MA 1003      -  
 ข. กลุมวิชาชีพ       80 หนวยกิต
PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด 1  1(0-1/2-0)    -       -
PT 1041   มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด 2  1(0-1/2-0)          PT 1021        -
PT 2022   พื้นฐานการตรวจรางกายทางกายภาพบำบัด 2(1/1-1/3-0)          AN 1283       -
PT 2112 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย   2(2/2-0-0)          PS 2323       -
PT 2143 ชีวกลศาสตรและจลนศาสตรพื้นฐาน  3(2/2-1/3-0)          AN 1283       -
PT 2162 ชีวกลศาสตรและจลนศาสตรทางคลินิก  2(1/1-1/3-0)          PT 2143       -
PT 2163 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1   3(2/2-1/3-0)          AN 1283       -
PT 2221 การนวดเพื่อการรักษา    1(0-1/3-0)          AN 1283       -
PT 2322 การรักษาดวยความรอนและ   2(1/1-1/3-0)          PH 1212       -
  คลื่นแมเหล็กไฟฟา   
PT 2701 ฝกงานกายภาพบำบัด 1    1(0-0-1/4)          PT 1041       -
PT 2841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1   1(0-1/2-0)          PT 2701       -
PT 3022 หลักการปฏิบัติงานกายภาพบำบัด   2(1/1-1/3-0)    -       -
PT 3163 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2   3(2/2-1/2-0)          PT 2163       -
PT 3223 การขยับ ดัด และดึงขอตอ   3(1/1-2/4-0)          PT 2162       -
PT 3343 การวินิจฉัยและการรักษาดวยไฟฟา  3(2/2-1/3-0)    -       -
PT 3433 กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1 3(3/3-0-0)    -       -
PT 3441   การจัดการทางกายภาพบำบัดในระบบกระดูก 1(0-1/2-0)    -  PT 3433
  และกลามเนื้อ   
PT 3523 กายภาพบำบัดระบบประสาท 1   2(2/2-0-0)    -       -
PT 3543 กายภาพบำบัดระบบประสาท 2   2(2/2-0-0)  PT 3523      -
PT 3541 การจัดการทางกายภาพบำบัด   1(0-1/2-0)    -  PT 3532
  ในผูปวยระบบประสาท 2   
PT 3553 กายภาพบำบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหว 3(2/2-1/2-0)    -       -
  และภาวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก   

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite



6
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2565

PT 3643 กายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจ   3(2/2-1/2-0)     -       -
  และไหลเวียนโลหิต 1   
PT 3701 ฝกงานกายภาพบำบัด 2    1(0-0-1/4)          PT 2701         -
PT 3711 ฝกงานกายภาพบำบัด 3    1(0-0-1/4)     -  PT 3441
PT 3721 ฝกงานกายภาพบำบัด 4    1(0-0-1/4)     -  PT 3541
PT 3731 ฝกงานกายภาพบำบัด 5    1(0-0-1/4)     -  PT 3623
PT 3764 ฝกงานกายภาพบำบัด 6    4(0-0-4/24)    PT 3711, PT 3721,     -
                   PT 3731
PT 3861 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2   1(0-1/2-0)          PT 2841      -
PT 3913 พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย   3(3/3-0-0)       -         -
PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน   2(2/2-0-0)     -           -
PT 4412 กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2 2(2/2-0-0)  PT 3433     -
PT 4611 กายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจ     1(1/1-0-0)  PT 3643     -
  และไหลเวียนโลหิต 2   
PT 4702 โครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 2(1/1-0-1/4)     -      -
PT 4772 ฝกงานกายภาพบำบัด 7    2(0-0-2/12)     -              -
PT 4782 ฝกงานกายภาพบำบัด 8    2(0-0-2/12)     -      -
PT 4792 ฝกงานกายภาพบำบัด 9    2(0-0-2/12)     -      -
PT 4821   บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3   1(0-1/2-0)  PT 3764     -
PT 4911 กายภาพบำบัดในการกีฬา    1(1/1-0-0)     -      -
PT 4912   กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม  2(2/2-0-0)     -      -
PT 4932   กายภาพบำบัดในผูสูงอายุและศาสตรชะลอวัย 3(2/2-1/2-0)     -      -    
PT 4943   กายภาพบำบัดในผูสูงอายุสุขภาพและภาวะอื่นๆ 3(2/2-1/2-0)     -      -
   

 

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
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PT 3643 กายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจ   3(2/2-1/2-0)     -       -
  และไหลเวียนโลหิต 1   
PT 3701 ฝกงานกายภาพบำบัด 2    1(0-0-1/4)          PT 2701         -
PT 3711 ฝกงานกายภาพบำบัด 3    1(0-0-1/4)     -  PT 3441
PT 3721 ฝกงานกายภาพบำบัด 4    1(0-0-1/4)     -  PT 3541
PT 3731 ฝกงานกายภาพบำบัด 5    1(0-0-1/4)     -  PT 3623
PT 3764 ฝกงานกายภาพบำบัด 6    4(0-0-4/24)    PT 3711, PT 3721,     -
                   PT 3731
PT 3861 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2   1(0-1/2-0)          PT 2841      -
PT 3913 พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย   3(3/3-0-0)       -         -
PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน   2(2/2-0-0)     -           -
PT 4412 กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2 2(2/2-0-0)  PT 3433     -
PT 4611 กายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจ     1(1/1-0-0)  PT 3643     -
  และไหลเวียนโลหิต 2   
PT 4702 โครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 2(1/1-0-1/4)     -      -
PT 4772 ฝกงานกายภาพบำบัด 7    2(0-0-2/12)     -              -
PT 4782 ฝกงานกายภาพบำบัด 8    2(0-0-2/12)     -      -
PT 4792 ฝกงานกายภาพบำบัด 9    2(0-0-2/12)     -      -
PT 4821   บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3   1(0-1/2-0)  PT 3764     -
PT 4911 กายภาพบำบัดในการกีฬา    1(1/1-0-0)     -      -
PT 4912   กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม  2(2/2-0-0)     -      -
PT 4932   กายภาพบำบัดในผูสูงอายุและศาสตรชะลอวัย 3(2/2-1/2-0)     -      -    
PT 4943   กายภาพบำบัดในผูสูงอายุสุขภาพและภาวะอื่นๆ 3(2/2-1/2-0)     -      -
   

 

แผนการศึกษาหลักสูตร วท.บ.(กายภาพบำบัด) 

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

AN 1283 กายวิภาคศาสตรของระบบโครงสรางรางกาย  3(2/2-1/3-0)       BI 1042 -
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)  - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)       GE 1053 -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)  - -
PH 1212 ฟสิกสพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(2/2-0-0)       MA 1002 -
PH 1201 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 1(0-1/3-0)  -     PH 1212
PT 1041 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด 2  1(0-1/2-0)       PT 1021 -
ST 1053 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  3(3/3-0-0)  - -
GE xxx2 วิชาเลือก หมวดศึกษาทั่วไป   2(.............)  - -
GE xxx2 วิชาเลือก หมวดศึกษาทั่วไป   2(.............)  - -

CS 1001  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)  - -
   รวม 23 หนวยกิต  27 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

BI  1042 ชีววิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด  2(1/1-1/3-0)  - -

CH 1332 เคมีพื้นฐาน     2(2/2-0-0)  - -
CH 1241 ปฏิบัติการเคมีพื้นญาน    1(0-1/3-0)  -     CH 1343
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    3(2/2-1/2-0)  - -

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)  - -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)  - -

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)  - -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)  - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)  - -
MA 1002 คณิตศาสตร     2(2/2-0-0)  - -
PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด 1  1(0-1/2-0)  - -
    รวม  21 หนวยกิต 28 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

EG 2841 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 2 1(0-1/2-0)      EG 2822 -
PA 2911 พยาธิวิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด  1(1/1-0-0)  - -
PT 2112 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย   2(2/2-0-0)       PS 2323 -
PT 2162 ชีวกลศาสตรและจลนศาสตรทางคลินิก  2(1/1-1/3-0)       PT 2143 -
PT 2163 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1   3(2/2-1/3-0)       AN 1283 -
PT 2221 การนวดเพื่อการรักษา    1(0-1/3-0)       AN 1283 -
PT 2322 การรักษาดวยความรอนและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 2(1/1-1/3-0)       PH 1183 -
PT 2841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1   1(0-1/2-0)  - -
……….  เลือกเสรี      3(3/3-0-0)  - -
……….  เลือกเสรี      3(3/3-0-0)  - -
   รวม  19 หนวยกิต  29 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

AN 2182 กายวิภาคศาสตร     2(1/1-1/3-0)      BI 1042 -
EG 2801 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 1 1(0-1/2-0)  - -
EG 5333 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)       GE 1063 -
GE xxx2       2(............)
GE 1142  จีนศึกษา     2(2/2-0-0)  - -
PS 2323 สรีรวิทยา     3(2/2-1/3-0)       BI 1042 -
PT 2022 พื้นฐานการตรวจรางกายทางกายภาพบำบัด  2(1/1-1/3-0)      AN 1283 -
PT 2143 ชีวกลศาสตรและจลนศาสตรพื้นฐาน  3(2/2-1/3-0)      AN 1283 -
PT 2701 ฝกงานกายภาพบำบัด 1    1(0-0-1/4)      PT 1041 -
   รวม 19 หนวยกิต 31 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

PT 3433 กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1  3(3/3-0-0)  - -
PT 3441 การจัดการทางกายภาพบำบัด   1(0-1/2-0)  -    PT 3433
  ในระบบกระดูกและกลามเนื้อ
PT 3543 กายภาพบำบัดระบบประสาท 2   3(2/2-1/2-0)       PT 3512 -
PT 3553 กายภาพบำบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหว  3(2/2-1/2-0)  - -
  และภาวะอื่นๆที่เกี่ยวของในเด็ก
PT 3643 กายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจ   3(2/2-1/2-0)  - - 
  และไหลเวียนโลหิต 1
PT 3711 ฝกงานกายภาพบำบัด 3    1(0-0-1/4)  -     PT 3441
PT 3721 ฝกงานกายภาพบำบัด 4    1(0-0-1/4)  -     PT 3541
PT 3731 ฝกงานกายภาพบำบัด 5    1(0-0-1/4)  -     PT 3623
   รวม  16 หนวยกิต  29 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

PI 2191 จิตเวชศาสตร     1(1/1-0-0)  - -
PT 3022 หลักการปฏิบัติงานกายภาพบำบัด   2(1/1-1/3-0)  - -
PT 3163 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2   3(2/2-1/2-0)       PT 2163 -
PT 3223 การขยับ ดัด และดึงขอตอ    3(1/1-2/4-0)       PT 2143 -
PT 3343 การวินิจฉัยและการรักษาดวยไฟฟา   3(2/2-1/3-0)  - -
PT 3523 กายภาพบำบัดระบบประสาท 1   3(2/2-1/2-0)  - -
PT 3701 ฝกงานกายภาพบำบัด 2    1(0-0-1/4)        PT 2701 -
PT 3861 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2   1(0-1/2-0)        PT 2841 -
MD 3912 พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย   2(2/2-0-0)  - -
    รวม 19 หนวยกิต   31 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

                PT 3711, 
PT 3764 ฝกงานกายภาพบำบัด 6    4(0-0-4/24)       PT 3721, - 
                PT 3731
   รวม  4 หนวยกิต  24 ชั่วโมง/สัปดาห    



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
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รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

EG 4811 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 3 1(0-1/2-0)  .................. 
PT 4772 ฝกงานกายภาพบำบัด 7    2(0-0-2/10)  - -
PT 4782 ฝกงานกายภาพบำบัด 8    2(0-0-2/10)  - -
PT 4792 ฝกงานกายภาพบำบัด 9    2(0-0-2/10)  - -
   รวม  7 หนวยกิต  38 ชั่วโมง/สัปดาห    

รหัสวิชา  รายวิชา      หนวยกิต         Pre       Co

PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน   2(2/2-0-0)  - -
PT 4412 กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2  2(2/2-0-0)       PT 3433 -
PT 4611 กายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจ   1(1/1-0-0)       PT 3623 - 
  และไหลเวียนโลหิต 2
PT 4702 โครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 2(1/1-0-1/4)  - -
PT 4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3    1(0-1/2-0)       PT 3764 -
PT 4911 กายภาพบำบัดในการกีฬา    1(1/1-0-0)  - -
PT 4932 กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและศาสตรชะลอวัย 2(2/2-0-0)  - -
PT 4943 กายภาพบำบัดในผูสูงอายุสุขภาพและภาวะอื่นๆ 3(2/2-1/2-0)  - -
PT 4962 กายภาพบำบัดชุมชนและการสงเสริมสุขภาพ  2(1/1-1/3-0)  - -
   รวม  16 หนวยกิต  19 ชั่วโมง/สัปดาห    
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คณาจารยคณะกายภาพบำบัด

1. ผศ.ยิ่งลักษณ   วิรุณรัตนกิจ   คณบดี
  • วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
    มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผศ.สุนทรี  ชยาวัชรกุล    รองคณบดี
  • วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
3. อาจารย ดร. สุดาพร พุมเมือง   รองคณบดี
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ด. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1. อาจารย ดร.นพพร  คุรุเสถียร
  • ปร.ด. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผศ.ดร.เสาวณีย   วรวุฒางกูร
  • ปร.ด. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
3. อาจารย ดร.บุญรัตน  โงวตระกูล
  • ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา) 
    มหาวิทยาลัยบูรพา
  • M.A. (Physical Therapy) New York Univesity, U.S.A.
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. อาจารย ดร.อารียาภรณ จงเสถียรธรรม
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกำลังกาย) 
    มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย)
    มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง 
     มหาวิทยาลัยมหิดล
5. อาจารยดวงพร  เบญจนราสุทธิ์
  • วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล
6. อาจารย ดร.เจนจิรา  อัสพันธ
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวการแพทย) มหาวิทยาเชียงใหม
  • วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอับดับหนึ่ง 
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7. อาจารย ดร.ณัฏฐศศิ  ชูกิจรุงโรจน
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารยประจำ

8. อาจารย ดร.สุภาณี  ชวนเชย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
    การออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ปร.ด(ประสาทวิทยาศาสตร) ม.มหิดล
9. อาจารย ดร.ภัสสร  วิชิต
  • วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วท.ด. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. อาจารยณรัตน  พิชัยยงควงศดี
  • M.Sc. (Exercise and Sport Nutrition) 
    Texas Women's University, U.S.A.
  • วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
11. ดร.พิมพพิมล แดงอินทวัฒน
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตรการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12. อาจารยเชาวนวิทย สุทธิวานิช
  • วท.ม. (เวชศาสตรการกีฬา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13. ผศ.ศิรินันท  จันทรหนัก
  • วท.ม. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
14. อาจารยสมนึก สงวาณิชย 
  •  DPT (University of Montana)
  • M.S.c. Applying Physiotherapy (Paediatric),
    Sheffield Hallam University
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15. อาจารยพิชานัน เมธาจารุนนท
  • M.sc. Physiotherapy, University of 
    Nottingham
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
16. อาจารยธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ
  • วท.ม. (วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
    การออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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17. อาจารยกนกอร ขาวสรอย
  • วท.ม. (วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
    การออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
19. อาจารยมัญชุลีพร วิริยะวัฒนากูล
  • วท.ม. (วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
    การออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
20. อาจารยสิริพิชญ เจริญสุข
  • M.Sc. Advancing Physiotherapy Practice, 
    Coventry University United Kingdom 
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21. อาจารยวรรณิษา แสนพันธ
  • วท.ม. (วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
    การออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) 
    มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
22. อาจารยชญานี แกวทอง
  • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) 
    มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด)  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
23. อาจารยน้ำผึ้ง คุมทรัพยสิริ
  • วท.ม. (กายภาพบำบัด แขนงวิชากายภาพบำบัด
     ทางระบบประสาท) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
24. อาจารยกวีพงศ จตุรงคสัมฤทธิ์
  • วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก)
    มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด)
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25. อาจารยปวีนุช  ศรีมงคลชัย
  • วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม. (วิทยาศาสตรเครื่องสำอาง)
    มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
26. อาจารย ดร.รุงเพชร  สงวนพงษ
  • ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • M.A. (Physical Therapy) New York Univesity, U.S.A.
  • คศ.บ. (พัฒนาการและครอบครัว) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
    มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. อาจารยจิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ
  • วท.ม. (วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
    และการออกกำลังกาย)  คณะเทคนิคการแพทย  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) 
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. อาจารยชลธิชา  ปกษี
  • วท.บ.(กายภาพบำบัด)
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3. อาจารยเสรัชย   ตั้งตรงจิตร
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  • บริหารธุรกิจ Loyola University of Chicago, U.S.A.
4. อาจารยชาญพจน  ตั้งตรงจิตร
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
5. รศ.ดร.สืบศักดิ์  นันทวานิช
  • วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ : การยศาสตร)
    University of Texas at Arlington, USA.
  • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
    University of Texas at Arlington, USA.
  • วศ.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. อาจารย พญ.สุขมาส  สุวรรณวลัยกร
  • M.Sc. In Dermatology, 
    Boston University USA.
  • พ.บ.(แพทยศาสตรบัณฑิต) 
    Royal College of Sergeonsin Ireland 
  • วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. อาจารย นพ.เทอดศักดิ์  เดชคง
  • พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการฝงเข็ม กระทรวงสาธารณสุข
8. กภ.พิมพรัก  สินสมบูรณทอง
  • วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
9. กภ.ปวริศา  ทรัพยประเสริฐ
  • วท.ม. (วิทยาศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ) 
    มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
  • วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
10. ภก.อนุวัตร  เลิศพิทักษสุนทร
  • M.BA. CPM (Asia-pacific)
  • วท.บ. (เภสัชศาตร)
11. อาจารยสมศักดิ์  สุวรรณวงษ
  • วท.บ. (การบริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12. อาจารยไพฑูรย  ดารา
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทาลัยราชภัฎลพบุรี 
  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13. ดร. นพ. พลวัฒน  ติ่งเพ็ชร
  • Ph.D. (Microbiology), University of Australia
  • พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) โรงพายาบาลรามาธิบดี
    มหาวิทยาลัยมหิดล
14. นพ.โชคชัย  สุวรรณกิจบริหาร
  • พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) 
  • วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญดานศัลยกรรม
15. พ.ต.อ. พญ.อมรรัตน  ธนชัยวิวัฒน
  • พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแกน
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร-นรีเวชกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน
  • วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ สาขามะเร็งนรีเวช              
    คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

อาจารยพิเศษ
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16. ผศ.ปกรณ  เจียระคงมั่น
  • Diploma, Neurovascular disease Paris 
    sud-Mahidol University, Paris
  • Ramathibodi Hospital, Mahidol University
  • Diploma, Diagnostic Radiology,      
  • Certificate, Interventional Neuroradiology, 
    Bicetre Hospital Paris sud University, Paris
  • Certificate, Interventional Neuroradiology Lahey
    Clinic Boston, MA
17. พญ.วีราภรณ  พุฒิวงศรักษ
  • พบ.คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Thai board of General Medicine อายุรศาสตรทั่วไป
    โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย
  • Sub board of Endocrinology อายุรศาสตร โรคเบาหวาน
    และตอมไรทอ วชิรพยาบาล
  • อายุรศาสตรทั่วไป คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตรสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤต
  ระบบหายใจ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18. ผศ.นพ.พงศอมร บุนนาค
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
    คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
19. นาวาโท นพ.รณฤทธิ์ สิงหปรุ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
  • วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
  • วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขายูโรวิทยา
20. พญ.ประวีณา  ดิเรกวัฒนชัย
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ
    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตร ประสาทวิทยา รพ.ราชวิถี
  • วุฒิบัตร อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและ
    การตรวจหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมอง 
    สมาคมโรคหลอดเลือดสมองแหงประเทศไทย
  • Certified Neurosonology, American Society of 
    Neuromaging
21. อ.พรรษา อมรมงคล
  • วท.ม. วิทยาศาสตรการกีฬา (ชีวกลศาสตร)วิทยาศาสตร
    และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
22. ผศ. ดร. กภ.จิตวรี  ขำเดช
  • วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
  • M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  • คด.(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23. กภ.เรวดี  จังศิริพรปกรณ
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
24. ผศ. ดร.อิทธิกร  ขำเดช
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา การเงินการธนาคาร 
    ม.หอการคาไทย
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา สารสนเทศสำนักงาน ม.สุโขทัย
  • พาณิชยศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • ดุษฎีบัณฑิต สาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการ 
    ม.เกษมบัณฑิต
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25. กภ.ปรีชา  อัศวโกสินชัย
  • วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล  
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริการสาธารณสุข) 
    ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.หอการคาไทย 
  • Tokyo Rehabilitation Center, Health Service
    Management
26. กภ.สุวิมล บุญกลอม
  • วท.บ.(กายภาพบำบัด) ม.ธรรมศาสตร
27. กภ.ทวีศักดิ์ สาระกูล
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ศรินคริทรวิโรฒ
28. อ.นพ.ธิติวัฒน  สุรพันธ
  • พบ. ม.ขอนแกน วุฒิบัตรดานศัลยศาสตรออรโธปดิกส
29. อ.ดร.ทนพ.เทวฤทธิ์   สะระชนะ
  • Postdoctoral Research Training
   The Office of Blood Research and Review (OBRR),
   Center for Biologics Evaluation and Research (CBER),   
   U.S. Food and Drug Administration (FDA), Bethesda,   
   Maryland, USA
  • Ph.D. program in Molecular Medicine (Neuroscience)
   Institute for Biomedical Sciences, School of Medicine
   and Health Sciences, The George Washington
   University, Washington, DC, USA.
  • Master of Sciences program in Genomics, Proteomics,
   and Bioinformatics Department of Biochemistry and 
   Molecular Biology, School of Medicine and Health 
   Sciences, The George Washington University,  
   Washington, DC, USA 
  • Bachelor of Sciences (Medical Technology), First Class
   Honors, University Gold Medal  
  • Department of Medical Technology, Faculty of Allied 
    Health Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok,
    Thailand               
30. อ.นพ.นคร มธุรดาวงศ
  • MD. (First Class honor) Thammasat university
31. กภ.วิจิตรา ประสาทแกว
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                 
  • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
32. อ.นพ. ทวีกฤตย  สิริพงศบุญสิทธิ
  • Ms (Medicine)
  • Doctor of Medicine (Second Class Honors)
  • BSc (Second Class Honors)
  • Medical Technology  วุฒิบัตรอายุรศาสตร อนุสาขา
    โรคติดเชื้อ จุฬาฯ
33. อ.กัลยพร นันทชัย 
  • วท.บ. (ศึกษาศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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คำอธิบายรายวิชา

กายวิภาคศาสตร (Anatomy)
AN 1283 กายวิภาคศาสตรของระบบโครงสรางรางกาย 3(2/2-1/3-0)

 Anatomy of Human Structure 

Prerequisite  :  BI  1042

 โครงสราง ชนิดของเซลล เนื ้อเยื ่อ และอวัยวะตาง ๆ การแบง

ชนิดเนื้อเยื่อ กระดูก และกลามเนื้อ ลักษณะทางมหกายวิภาคของรางกายมนุษย 

โครงสรางรางกาย กระดูก ขอตอและกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน

ในสวนของคอ หลัง แขน ขา และสะโพก ปฏิบัติการกายวิภาคสวนผิวหนัง 

และการฝกชำแหละ ดวยตนเอง

 

AN 2182 กายวิภาคศาสตร    2(1/1-1/3-0)

 Human Anatomy

Prerequisite  :  BI 1042

 ลักษณะทางมหกายวิภาคของรางกายมนุษยในระบบประสาท

สวนปลาย ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบตอมไรทอ 

ระบบยอยอาหาร-ขับถาย และระบบสืบพันธุ ใหทราบถึงโครงสรางหนาที่

การทำงาน ความสัมพันธระหวางโครงสรางตางๆ

ชีววิทยา (Biology)

BI 1042 ชีววิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด  2(1/1-1/3-0)

 Biology for Physical Therapy

Prerequisite   :  None

 หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล โครงสราง

ของเซลล องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล พลังงานในส่ิงมีชีวิต การจัดระเบียบ

ของเซลลสัตว ระบบอวัยวะภายในรางกาย พันธุศาสตรและทำปฏิบัติการ

ตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา

 

เคมี (Chemistry)

CH 1212 เคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)

 Basic Chemistry

Prerequisite   :  None

 โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และตารางธาต ุ  ปริมาณ

สารสัมพันธ จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ปฏิกิริยา

รีดอกซ เคมีไฟฟา เทอรโมไดนามิกสเคมี

 

CH 1201 ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน   1(0-1/3-0)

 Chemistry Laboratory

Corequisite   :  CH  1212

 การทดลองเร ื ่องปร ิมาณสารสัมพันธ  การว ิเคราะห

แบบคุณภาพ เอนไอออนและแคทไอออน สมดุลเคมี การว ัด pH 

และสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร การไทเทรต กรด-เบส จลนศาสตรเคมี

ปฏิกิริยาปฏิกิริยารีดอกซ และ การไทเทรตแบบรีดอกซ

ภาษาอังกฤษ (English)

EG 2801 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 1 1(0-1/2-0)

 English for Physical Therapy Students 1

Prerequisite    :  None

 ศึกษาการใชศัพท ภาษาอังกฤษเบื้องตน เกี่ยวกับวิชาชีพ

กายภาพบำบัด ศัพททางการแพทยที่เกี่ยวของ ฝกทักษะการอานภาษา

อังกฤษและจับใจความสำคัญ จากตำรา วารสาร หรือบทความทาง

วิชาการ ที่เกี ่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบำบัด

 

EG 2841 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 2 1(0-1/2-0)

 English for Physical Therapy Students 2

Prerequisite:  EG 2822  or Consent of Instructor

 ฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ การสรุป การเขียนและเรียบเรียง

ใจความสำคัญ จาก ตำรา วารสาร และบทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวของ

กับวิชาชีพกายภาพบำบัด

 

EG 4811 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 3 1(0-1/2-0)

 English for Physical Therapy Students 3

Prerequisite:  EG 2841 or Consent of Instructor

 การเขียนประวัติการทำงานของผูสมัครงาน เตรียมตัวเพื่อการ

สัมภาษณงาน เตรียมความพรอม การวัดระดับความรูและทักษะภาษา

อังกฤษสำหรับสื่อสารทั่วไป

EG 5333 การฟง – การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

 English Listening-Speaking for 

 Professional Purposes

Prerequisite:  GE 1063

 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆ 

ทักษะการสนทนาที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางกายภาพบำบัด การนำเสนอ

ในที่ประชุมและการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขา

วิชาชีพกายภาพบำบัด

 

มนุษยศาสตร (Humanities)

GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1/1-1/2-0)

 Health and Development of Quality of Life

Prerequisite    :  None

 ความจำเปนและความตองการของมนุษยในการออกกำลังกาย 

การพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิต โครงสรางและหนาที่การทำงาน

ของรางกายมนุษย หลักการและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพทางกาย  การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและ

ออกกำลังกาย นันทนาการเพื่อสุขภาพ การเปนผูนำและผูตามที่ดี 

การนำความรูและทักษะการออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน

ไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติ
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GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต 2(2/2-0-0)

 Worldviews and Ways of Life

Prerequisite    :  None

 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

โลกทัศน โลกทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามทั้งในระดับปจเจกชน 

 สังคมและสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา 

โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสังคมสวนรวม

 

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)

 Psychology for Living

Prerequisite    :  None

 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคาของตน 

ความเขาใจผูอื ่น การสราง  ความสัมพันธ  การมีสุขภาพจิตที่ดีในการ

ดำรงชีวิตเสริมสรางการทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพการจัดการ

กับปญหาและการพัฒนาศักยภาพแหงตน

 

สังคมศาสตร (Society)

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)

 Thailand in Contemporary World Events

Prerequisite    :  None

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  วัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม  การสื่อสารและเทคโนโลยี  โอกาสและผลกระทบจาก

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  แนวคิดการคาเสรี  ไทยกับเขตการคาเสรีสำคัญ 

แนวโนมของภูมิภาคเอเซียและสถานการณโลกในอนาคต ตลอดจน

ความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลกเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)

 Life and Sufficiency Economy

Prerequisite    :  None

 ความเปนมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

 แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

ธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจพอเพียง

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและ

การรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

GE 1113 จีนศึกษา     3(3/3-0-0)

 Chinese Studies

Prerequisite    :  None

 ลักษณะภูมิประเทศ  ประวัติศาสตร  การเมืองการปกครอง  

ประชากร  ชนชาติ  ศาสนา  เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ  การศึกษา  

การกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม  ความสัมพันธไทย-จีน

 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (Sciences and Mathematics)

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)

 Information Technology and Learning

Prerequisite    :  None

 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกต

ในการสืบคนขอมูล  การแสวงหาความรู  การสื่อสารและการแลกเปลี่ยน

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร  ฐานขอมูลและแหลงขอมูล

เพื่อการเรียนรู คุณธรรม  จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

MA 1002  คณิตศาสตร    2(2/2-0-0)

 Mathematics

Prerequisite    :  None

 เวกเตอรการบวกการลบ ผลคูณสเกลาร และผลคูณเวกเตอร

การเปลี่ยนแปลงเชิงเสนเมทริกซ ดีเทอรมิเนนต จำนวนเชิงซอน ฟงกชั่น

ลิมิต ความตอเนื่อง การหาอนุพันธ การอินทิเกรตสมการเชิงเสน อนุพันธ

ST 2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(2/2-0-0)

 Elementary Statistics for Health Science

Prerequisite    :  MA 1002 or MA 1003

 แนวคิดและวิธีการทางสถิติ การจัดการขอมูล วิธีการเลือก

ตัวอยาง สถิติพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน 

การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน

ภาษา (Language)

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)

 Thai Language and Communication

Prerequisite    :  None

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง การพูด การอาน

และการเขียน การฟงและการอานจับใจความ การพูดในที่ประชุม 

การเขียนรูปแบบตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพ

ประเภทตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู  และการใช

ภาษาไทยในการส่ือสารในชีวิตประจำวัน การรูเทาทันความเปล่ียนแปลง

ทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร
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GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)

 English for Communication I

Prerequisite    :  None

 การใชทักษะภาษาทั้งสี่ดาน คือ การฟง การพูด การอานและ

การเขียนโดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

 

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)

 English for Communication II

Prerequisite   :  GE 1053

 การใชทักษะภาษาทั้งสี่ดาน คือ การฟง การพูด การอานและ

การเขียนในระดับที่สูงขึ้นโดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

 

พยาธิวิทยา (Pathology)

PA 2911 พยาธิวิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 1(1/1-0-0)

 Pathologyfor Physical Therapy Students

Prerequisite   :  None

 พยาธิวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา ความผิดปกติ

ของรางกายมนุษย การเปลี่ยนแปลงของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและ

ระบบตางๆ ของรางกาย กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตัว

ของรางกายในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพกายภาพบำบัด

 

ฟสิกส (Physics)

PH 1201 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 1(0-1/3-0)

 Medical Physics Laboratory

Corequisite   :  PH 1212

 เพื่อศึกษากระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองไดอยางถูกตอง 

การเคล่ือนท่ีแรงงานและพลังงาน สมบัติของการไหล สมบัติความยืดหยุนของสาร 

สมบัติทางความรอนไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสนิวเคลียร เบื้องตน

PH 1212 ฟสิกสพื้นฐานทางวิทยาศาสตร สุขภาพ  2(2/2-0-0)

 Basic Physic for Health Science

Prerequisite    :  MA 1002

 การเคลื่อนที่แรง งานและพลังงาน สมบัติความยืดหยุนของสาร 

สมบัติทางความรอน ไฟฟาเบื้องตน เสียง สมบัติของแสงและเลเซอร 

ฟสิกสนิวเคลียร เบื้องตน

จิตเวชศาสตร  (Psychiatry)

PI 2191 จิตเวชศาสตร    1(1/1-0-0)

 Psychiatry

Prerequisite   :  None

 ปญหาทางจิตวิทยาของผูปวยพิการและผูปวยเรื้อรัง ความเจ็บปวย

ในทางจิตเวช การแบงชนิดและการรักษาความผิดปกติทางจิตใจ การจัดการ

เกี่ยวกับปญหาทางจิตใจของผูปวยที่ไดรับการรักษาทางกายภาพบำบัด 

 ปญหาของผูดูแลผูปวยพิการ ผูปวยเรื้อรัง และการใหคำแนะนำ

สรีรวิทยา (Physiology)

PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0)

 Physiology

Prerequisite   :  BI 1042

 ศึกษาหนาที่และกลไกการทำงานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ 

และระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย  การทรงตัว และการเคลื่อนไหว 

การควบคุมความสมดุลของรางกาย การเผาผลาญ การรักษาความเปนกรดดาง

ของของเหลว และอิเล็กทรอไลทในสภาวะปกติและผิดปกติ 

ตลอดจนการสืบพันธุ

กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด 1  1(0-1/2-0)

 Fundamentals of Physical Therapy 1

Prerequisite    :  None

 ประวัติของการกอกำเนิดการพัฒนาการวิชาชีพกายภาพบำบัด

ขึ้นในโลก และในประเทศไทย บทบาทความรับผิดชอบ ลักษณะงานของ

นักกายภาพบำบัด และการใหบริการทางสาธารณสุขดานตาง ๆ ทั้งในดาน

การสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพ การจัดทำแผนที่ความคิด 

การเปนอาสาสมัครชวยงานกายภาพบำบัด  จรรยาบรรณของ

นักกายภาพบำบัด หลักการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสารเบื้องตน 

การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและการนำไปประยุกตเพื่อรับใชสังคม

ดวยจิตสาธารณะ การทำงานเปนทีม และความสัมพันธกับบุคลาก

รทางการแพทยสาขาอื่น การเขียนโครงการ ระบบประกันคุณภาพ

PT 1041 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด 2  1(0-1/2-0)

 Fundamentals of Physical Therapy 2

Prerequisite   :  PT 1021

 การซักประวัติและการสังเกตผูปวย กระบวนการคิดและตัดสินใจ

ทางคลินิค การสืบคนและเลือกใชขอมูลอยางเปนระบบ การปฐมพยาบาล

เบื ้องตน การชวยฟ นคืนชีพ พื ้นฐานการยกของที ่ถ ูกวิธ ี พื ้นฐาน

การเคลื่อนยายผูปวย การเคลื่อนไหวแบบทำให พื้นฐานการใชอุปกรณ

ชวยเดินและรถเข็น วิธีการปองกันอันตรายและเสี่ยงตอการติดเชื้อ

 

PT 2022 พื้นฐานการตรวจรางกายทางกายภาพบำบัด 2(1/1-1/3-0)

 Basic Physical Therapy Examination

Prerequisite :  AN 1283

 หลักการคิดและการใชเหตุผลทางคลินิก หลักปฏิบัติในการ

ตรวจรางกายเบื้องตน การสังเกต การซักประวัติ การตรวจประเมินกำลัง

ของกลามเนื้อ การวัดมุมของขอตอ การประเมินทาทาง  และการแปลผล

การตรวจรางกายเบื้องตน
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PT 2112 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย  2(2/2-0-0)

 Physiology of Exercise

Prerequisite    :  PS 2323  or Consent of Instructor

  การตอบสนองทางสรีรวิทยาของรางกาย ขณะออกกำลังกาย

แตละประเภท และการปรับตัวของระบบตาง ๆ ในรางกาย ภายหลังการฝก 

แบบจำเพาะ (specific tra in ing) รวมถ ึงป จจ ัยต าง ๆ ท ี ่ม ีผล

ตอการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย

PT 2143 ชีวกลศาสตรและจลนศาสตรพื้นฐาน  3(2/2-1/3-0)

 Fundamentals of Biomechanics and Kinesiology

Prerequisite   :  AN 1283  

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีวกลศาสตรและจลนศาสตรของ

รางกายมนุษย กายวิภาคสวนผิว กายวิภาคของโครงสรางรางกาย กระดูก 

ขอตอและกลามเนื ้อ หนาที ่และกลไกการทำงานที่เกี ่ยวของกับ

การเคลื ่อนไหว ระบบคาน ระนาบและแกนที ่นำมาประยุกตกับ

รางกายมนุษย วิเคราะหมุมการเคลื่อนไหวของขอตอ และการทำงาน

ของกลามเนื้อขณะมีการเคลื่อนไหว

 

PT 2162 ชีวกลศาสตรและจลนศาสตรทางคลินิก  2(1/1-1/3-0)

 Clinical Biomechanics and Kinesiology

Prerequisite    :  PT 2143 or Consent of instructor

 การยศาสตร  การประยุกตใชหลักการทางชีวกลศาสตรและ

จลนศาสตรที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของมนุษยในกิจวัตรประจำวัน 

พ้ืนฐานและการวิเคราะหการทรงทา พ้ืนฐานและการวิเคราะหการเดินปกติ

และผิดปกติ ดวยการสังเกตและดวยเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของ

 

การวิเคราะหสาเหตุและกลไกพื้นฐานของความบกพรองทางการเคลื่อนไหว 

PT 2163 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1  3(2/2-1/3-0)

 Therapeutic Exercise 1

Prerequisite   :  AN 1283   or Consent of Instructor

 ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติเบื้องตนในการออกกำลังกาย ผลของ

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การเคลื่อนไหวของขอตอ เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ เพิ่มความทนทาน 

เพิ่มความยืดหยุนของกลามเนื้อ เพิ่มการผอนคลาย การออกแบบทาทาง

การออกกำลังกายตามระดับกำลังของกลามเนื้อ การประยุกตใชเครื่องมือ

และอุปกรณสำหรับออกกำลังกายเพื่อการรักษา การทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย และพื้นฐานการเขียนโปรแกรมการออกกำลังกาย

 

PT 2221 การนวดเพื่อการรักษา   1(0-1/3-0)

 Therapeutic Massage

Prerequisite   :  AN 1283 or Consent of Instructor

 หลักการนวดโดยทั่วไปชนิดของเทคนิคการนวดขอบงชี้ขอหาม

ผลของการนวดเทคนิคและวิธีการนวดในสวนตาง ๆ ของรางกายที่ใชใน

การรักษาทางกายภาพบำบัดเทคนิคการนวดเด็กทารก เทคนิคการนวดไทย 

และเทคนิคทางหัตถการอื่น ๆ ที่อยูในความสนใจที่สามารถนำมา

ประยุกตใชในงานกายภาพบำบัด

 

PT 2322 การรักษาดวยความรอนและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 2(1/1-1/3-0)

 Thermal Physical Agents

Prerequisite   :  PH 1183 or Consent of Instructor

 หลักการประยุกตพลังงานความรอน ความเย็น คลื่นแมเหล็ก

ไฟฟาในรูปแบบตางๆ เลเซอร คลื ่นเหนือเสียง มาใชในการรักษา

ทางกายภาพบำบัด ผลทางสรีรวิทยา ผลการรักษา เทคนิคการรักษาดวย

เครื ่องมือและอุปกรณที ่เกี ่ยวของ ขอบงชี ้ ขอหาม ขอควรระวัง 

และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

 

PT 2701 ฝกงานกายภาพบำบัด 1   1(0-0-1/4)

 Physical Therapy Practice 1

Prerequisite    :  PT 1041

 ฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด ภายใตการควบคุมดูแลของ

อาจารยผูสอนหรือนักกายภาพบำบัด การสังเกต การซักประวัติผูปวย 

การตรวจรางกายการใหคำแนะนำการปฏิบัติตัวและการออกกำลังกายเบ้ืองตน  

การจดบันทึกขอมูลผูปวย การมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร

และการทำงานรวมกับผูอื่น

 

PT 2841  บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1  1(0-1/2-0)

 Integration of Professional Practice Concept 1

Prerequisite   :  PT 2701

 การบูรณาการความรูจากรายวิชา PT 2701  ฝกงาน

กายภาพบำบัด 1 และรายวิชาทางกายภาพบำบัดที่เรียนรวมในภาค

การศึกษาเดียวกัน การจัดกิจกรรมกลุม การคิดวิเคราะห การเลือกใช

ทักษะตาง ๆ ที่เรียนไปเบื้องตน การจัดทำแผนที่ความคิด

 

PT 3022 หลักการปฏิบัติงานกายภาพบำบัด  2(1/1-1/3-0)

 Principles of Physical Therapy Practice

Prerequisite    :  None

 หลักการปฏิบัติงานกายภาพบำบัด การสรางทักษะในการ

ปฏิบัติงาน เจตคติตอผูปวย บุคลิกภาพที่จำเปนตองานกายภาพบำบัด 

การส่ือสารกับผูปวยและทีมงานดูแลผูปวย  ฝกปฏิบัติการจัดทานอนของ

ผูปวยแตละประเภท การเคลื่อนยาย การฝกเดิน การใชเครื่องชวย

การเคลื่อนไหว การใชอุปกรณเสริม อุปกรณเทียม การฝกพันผายืด 

การฝกพันเทป การดูแลตอขาผูปวย

 

 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของรางกาย ขณะออกกำลังกายแตละประเภท และการปรับตัวของระบบตาง ๆ ในรางกาย ภายหลังการฝก แบบจำเพาะ (specific training) รวมถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย
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PT 3163 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2  3(2/2-1/2-0)

 Therapeutic Exercise 2

Prerequisite    :  PT 2163  or Consent of Instructor

 หลักและวิธีการออกกำลังกาย  ผลของการตอบสนองทางสรีรวิทยา

ของระบบที่เกี่ยวของตอการออก-กำลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

เคลื่อนไหวและการทรงทา การออกกำลังกายในน้ำ การออกกำลังกายเพื่อ

เสริมสรางการทำงานของรางกายอยางมีประสานสัมพันธ  การออกกำลังกาย

เพื่อเพิ่มความมั่นคงของรางกาย การออกกำลังกายในภาวะที่มีการบาดเจ็บ

ของเนื้อเยื่อ      การออกกำลังกายในภาวะกระดูกสันหลังคด การออกกำลังกาย

ในผู ใช บริการที ่ม ีป ญหาของระบบหลอดเลือด ระบบการไหลเวียน 

การออกกำลังกายในผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การออกกำลังกาย

เพื่อควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายสำหรับปญหาเฉพาะดานอื่นๆ

การใชสัญญาณปอนกลับทางชีวภาพ

 

PT 3223 การขยับ ดัด และดึงขอตอ   3(1/1-2/4-0)

 Mobilization and Manipulation

Prerequisite    :  PT 2143  or Consent of Instructor

 ความรูเบื้องตนและหลักการขยับ ดัดและดึงขอตอและเสนประสาท

การจำแนกประเภท เทคนิควิธีการ ขอบงชี้ ขอหาม ขอควรระวัง การตรวจ

ประเมินและการนำไปใชของการขยับ ดัดและดึงขอตอและเสนประสาท

 

PT 3343 การวินิจฉัยและการรักษาดวยไฟฟา  3(2/2-1/3-0)

 Electrotherapy and Electrodiagnosis

Prerequisite   :  None

 ผลทางสรีรวิทยาและการนำกระแสไฟฟาความถี่ต่ำและความถี่

ปานกลาง  มาใชในการรักษาทางกายภาพบำบัด การตรวจประเมินวินิจฉัย

สภาพกลามเนื้อและเสนประสาท  หลักและเทคนิคการรักษาในกลามเนื้อปกติ 

และขาดเสนประสาทมาเลี้ยง การลดปวด การรักษาแผลเรื้อรัง  การเลือกใช 

ขอบงชี้ ขอหาม ขอควรระวัง และอันตรายที่เกิดจากการกระตุนดวยกระแสไฟฟา

 

PT 3433 กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1 3(3/3-0-0)

 Physical Therapy in Musculoskeletal System 1

Prerequisite    :  None

 การบาดเจ็บและกระบวนการซอมแซมของภาวะกระดูกหัก

และเนื้อเยื่อ พยาธิสภาพ โรคและภาวะอื่นๆ  การตรวจประเมินและการรักษา

ทางการแพทย การซักประวัติ การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด 

การตรวจพิเศษ การแปลผลการตรวจ กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก 

การวางแผนการรักษา และการใหการรักษาทางกายภาพบำบัดในผูปวย

ที่มีพยาธิสภาพทางระบบกระดูกและกลามเนื้อในสวนตาง ๆ การเขียนรายงาน

ผูปวยการทำงานรวมกันในกลุมสหวิชาชีพ

 

PT 3441 การจัดการทางกายภาพบำบัด   1(0-1/2-0)

 ในระบบกระดูกและกลามเนื้อ

 Physical Therapy Management

 in Musculoskeletal system

Corequisite   :  PT 3433

 ฝกปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจประเมิน การตรวจพิเศษ 

การแปลผลการตรวจ การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด โดยใชกระบวนการคิด

และตัดสินใจทางคลินิก การใหการรักษาทางกายภาพบำบัด ในผูปวยที่มีพยาธิ

สภาพทางระบบกระดูกและกลามเนื้อในสวนตาง ๆ การเขียนรายงานผูปวย

PT 3523 กายภาพบำบัดระบบประสาท 1  3(2/2-1/2-0)

 Physical Therapy in Neurological conditions 1

Prerequisite    :  None

 พ้ืนฐานระบบประสาทกายวิภาคศาสตร การควบคุมและการเรียนรู

การเคลื่อนไหว ความรูเกี่ยวกับสาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา อาการ อาการแสดง 

การตรวจประเมินทางระบบประสาท การอานภาพถายรังสี การรักษา

ทางการแพทย การจัดการทางกายภาพบำบัดและการปองกันในผูปวยที่มี

ความบกพรองของสมองใหญและการบาดเจ็บของศีรษะ

 

PT 3543 กายภาพบำบัดระบบประสาท 2  3(2/2-1/2-0)

 Physical Therapy in Neurological Conditions 2

Prerequisite    :  PT 3512 or Consent of Instructor

 ความรูเกี่ยวกับสาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา อาการ อาการแสดง

การพยากรณโรค ภาวะแทรกซอน  การตรวจประเมินทางระบบประสาท 

การรักษาทางการแพทย การจัดการทางกายภาพบำบัดและการปองกัน

ในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง โรคหนวยประสาทยนต โรคของสมองนอย

เบซัลแกงเกลีย และระบบประสาทสวนปลาย

PT 3553 กายภาพบำบัดทางพัฒนาการการเคลื่อนไหว 3(2/2-1/2-0)

 และภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของในเด็ก 

 Physical Therapy in Pediatric

Prerequisite    :  None

 พ ัฒนาการของเด ็กด านต างๆต ั ้งแต อย ู  ในครรภ มารดา

จนกระทั่งเจริญเติบโตเต็มวัยพยาธิสภาพ อาการ และอาการแสดงของผูปวยเด็ก

ทางระบบประสาทระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบหายใจ หัวใจและ

ไหลเวียนโลหิต ที่ควรไดรับการรักษาทางกายภาพบำบัดกรอบแนวคิดทฤษฎี

ในการดูแลรักษาการประเมินพัฒนาการและการเคลื่อนไหวในแตละชวงอายุ

 การตรวจประเมินการวินิจฉัยโรค แนวทางการดูแลรักษาทางกายภาพบำบัด

ในเด็ก การทำงานรวมกันในกลุมสหวิชาชีพ

 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของรางกาย ขณะออกกำลังกายแตละประเภท และการปรับตัวของระบบตาง ๆ ในรางกาย ภายหลังการฝก แบบจำเพาะ (specific training) รวมถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย
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PT 3643 กายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจ  3(2/2-1/2-0) 

 และไหลเวียนโลหิต 1

 Physical Therapy in Cardiovascular 

 and Respiratory System I

Prerequisite    :  None

 การตรวจประเมิน การวางแผนการรักษา หลักการและวิธีการ

รักษาทางกายภาพบำบัดในผูปวยโรคทรวงอก ผูปวยศัลยกรรมทรวงอก 

ศัลยกรรมทั่วไปกอนและหลังผาตัด ผูปวยอายุรกรรมที่สงผลตอระบบ

ทางเด ินหายใจและห ัวใจ ผูปวยในหออภิบาล การใชและการดูแล

เกี่ยวกับอุปกรณตรวจวัดในผูปวยโรคทรวงอกและอุปกรณในหออภิบาล 

หลักการรักษาผูปวยโรคหัวใจ และการฟนฟูสมรรถภาพในผูปวยโรคหัวใจ 

และทรวงอก การชวยฟนคืนชีพการเขียนรายงานผูปวย การจัดทำกรณีศึกษา

การทำงานรวมกันในกลุมสหวิชาชีพ

 

PT 3701 ฝกงานกายภาพบำบัด 2   1(0-0-1/4)

 Physical Therapy Practice 2

Prerequisite   :  PT 2701 or Consent of Instructor

 ฝกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดภายใตการควบคุมดูแลของ

นักกายภาพบำบัด ในเรื่องการตรวจประเมิน การแปลผลการตรวจ 

การวิเคราะหและการใหเหตุผลทางคลินิก ฝกทักษะการรักษาผูปวย

ตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัด การสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของ 

การเขียนรายงานผูปวย

PT 3711 ฝกงานกายภาพบำบัด 3   1(0-0-1/4)

 Physical Therapy Practice 3

Corequisite   :  PT 3441  or Consent of Instructor

 ฝกปฏิบัติกับผูปวยทางระบบกระดูกและกลามเน้ือ หรือระบบอ่ืนๆ 

ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยผูสอนหรือนักกายภาพบำบัด ในเรื่อง

การตรวจประเมิน การวิเคราะห การวินิจฉัย กระบวนการคิด

และตัดสินใจทางคลินิกการวางแผนการรักษา  การใหการรักษา

ทางกายภาพบำบัดในผูปวย การจดบันทึกขอมูลผูปวยอยางเปนระบบ 

การนำความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชกับผูปวยการรายงานผลการรักษา

ผูปวยและการนำเสนอกรณีศึกษาผูปวยในที่ประชุม

 

PT 3721 ฝกงานกายภาพบำบัด 4   1(0-0-1/4)

 Physical Therapy Practice 4

Corequisite    :  PT 3541or Consent of Instructor

 ฝกปฏิบัติกับผูปวยทางระบบประสาท หรือระบบอื่นๆ ภายใต

การควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน หรือนักกายภาพบำบัด ในเรื่องการตรวจ

ประเมิน การวิเคราะห การวินิจฉัย กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก 

การวางแผนการรักษา การใหการรักษาทางกายภาพบำบัดในผูปวย 

การจดบันทึกขอมูลผู ปวยอยางเปนระบบ การนำความรู ทางทฤษฎี

มาประยุกตใชกับผูปวยจริงการรายงานผลการรักษาผูปวยและการนำเสนอ

กรณีศึกษาผูปวยในที่ประชุม

PT 3731 ฝกงานกายภาพบำบัด 5   1(0-0-1/4)

 Physical Therapy Practice 5

Corequisite   :  PT 3623  or Consent of Instructor

 ฝกปฏิบัติกับผูปวยทางระบบหายใจ หัวใจและไหลเวียนโลหิต 

หร ือระบบอ ื ่นๆ ภายใต การควบค ุมด ูแลของอาจารย ผ ู สอน 

หรือนักกายภาพบำบัด ในเรื ่องการตรวจประเมิน การวิเคราะห 

การวินิจฉัย กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การวางแผนการรักษา 

การใหการรักษาทางกายภาพบำบัดในผูปวย การจดบันทึกขอมูลผูปวย

อยางเปนระบบ การนำความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชกับผูปวยจริง

การรายงานผลการรักษาผูปวยและการนำเสนอกรณีศึกษาผูปวยในที่ประชุม

 

PT 3764 ฝกงานกายภาพบำบัด 6   4(0-0-4/24)

 Physical Therapy Practice 6

Prerequisite   :  PT 3711,  PT 3721,  PT 3731 or Consent of Instructor

 ฝกปฏิบัติกับผูปวยภายใตการควบคุมดูแลของนักกายภาพบำบัด 

ในเรื ่องการตรวจประเมิน การวิเคราะห  การใหเหตุผลทางคลินิก  

การวางแผนการรักษา  การใหการรักษาทางกายภาพบำบัดแกผูปวย 

ประเภทตาง ๆ การจดบันทึกขอมูลผูปวยอยางเปนระบบ การรายงาน 

การจัดทำกรณีศึกษาและ/หรือการนำเสนอผูปวยในท่ีประชุม ตลอดจนเรียนรู

การดำเนินงานของหนวยงานกายภาพบำบัด และหนวยงานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของในโรงพยาบาล

 

PT 3861 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2  1(0-1/2-0)

 Integration of Professional Practice Concept 2

Prerequisite   :   PT 2841

 การบูรณาการความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติจากรายวิชา

ทางกายภาพบำบัดท่ีเก่ียวของกับพ้ืนฐานการตรวจรางกาย การออกกำลังกาย

เพื่อการบำบัด การนวด การรักษาดวยความรอนและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

การขยับ ดัด ดึง ขอตอ การวินิจฉัยและการรักษาดวยไฟฟา การนำเสนอ

กรณีผูปวย รวมกับการคิดวิเคราะห การตรวจประเมินและการวางแผน

การรักษาผูปวยเบื้องตน การเขียนรายงานกรณีศึกษา โดยมีผูสอนชี้นำ 

การจัดทำแผนที่ความคิด การจัดทำกลุมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

MD 3913 พื้นฐานวิทยาการทางการแพทย  3(3/3-0-0)

 Basic Inassent Medicine

Prerequisite    :  None

 ความรูเก่ียวกับโรคตาง ๆ และแนวทางการรักษาทางการแพทย

ดวยหลักวิทยาการแพทยเฉพาะทางปจจุบันที่เกี ่ยวของกับวิชาชีพ

กายภาพบำบัด ศัลยศาสตร อายุรศาสตรโรคติดเชื้อและระบบภูมิคุมกัน

วิทยาของรางกาย และโรคทางระบบทางเดินปสสาวะ เภสัชวิทยา

รวมถึง การแพทยแผนจีนการตรวจประเมินทางหองปฎิบัติการ 

จุลชีววิทยา ชีวเคมีคลินิก
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PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน   2(2/2-0-0)

 Law and Management

Prerequisite   :  None

 พระราชบัญญัต ิว ิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗  

กฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงาน  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ คำประกาศสิทธิผูปวย

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพระบบบริการสุขภาพ

และการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย หลักบริหารงานเบื้องตน  

การบริหารจัดการทางกายภาพบำบัด มนุษยสัมพันธในการบริหารงาน  

บทบาทของนักกายภาพบำบัดในงานสาธารณสุขระดับตางๆ บทบาท

ขององคกรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการพัฒนา

วิชาชีพกายภาพบำบัด

PT 4412 กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2 2(2/2-0-0)

 Physical Therapy in Musculoskeletal System 2

Prerequisite   :  PT 3433 or Consent of Instructor

 การตรวจประเมินเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคทางกายภาพบำบัด

ในผู ปวยทางระบบกระดูกและกลามเนื ้อ เทคนิคการรักษาที ่อยู ใน

ความสนใจปจจุบัน กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การนำหลักฐาน

เชิงประจักษ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับพยาธิสภาพ การสงเสริมสุขภาพ 

การปองกันโรคหรือการบาดเจ ็บที ่ เก ิดจากทาทางในการทำงาน

หรือสิ่งแวดลอม โดยสามารถนำความรูทางการยศาสตรมาประยุกต

ใชไดอยางเหมาะสม

 

PT 4611 กายภาพบำบัดระบบหายใจ หัวใจ  1(1/1-0-0) 

 และไหลเวียนโลหิต 2 

 Physical Therapy in Cardiovascular 

 and Respiratory System 2

Prerequisite    :  PT 3623 or Consent of Instructor

 การตรวจประเมิน วิเคราะห วางแผนการรักษาหลักการดูแล

จัดการและรักษาทางกายภาพบำบัดทรวงอกในผูปวยระยะเฉียบพลัน

และระยะเร ื ้อร ัง แนวทางการดูแลร ักษาระยะสั ้นและระยะยาว 

ความรูและแนวทางการรักษาทางการแพทย   การฟนฟูสมรรถภาพรางกาย

ให ส ัมพ ันธ ก ับป จจ ัยองค รวม  เพ ิ ่มค ุณภาพช ีว ิตของผ ู ป  วย 

การเขียนรายงานผูปวย การจัดทำกรณีศึกษา

 

PT 4702 โครงงานพิเศษสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 2(1/1-0-1/4)

 Senior Project for Physical Therapy Students

Prerequisite    :  None

 การดำเนินกระบวนการวิจัย การสืบคน ประเมิน และเลือกใช
ขอมูลอยางเปนระบบ การกำหนดประเด็นวัตถุประสงค ตัวแปร

การตั้งสมมติฐานการสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการวิจัยการเก็บ

รวมรวมและวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐาน การแปลผล สรุปผล การนำเสนอ

และวิจารณอยางมีเหตุผล จริยธรรมการวิจัย

 

PT 4772 ฝกงานกายภาพบำบัด 7   2(0-0-2/12)

 Physical Therapy Practice 7

Prerequisite   :  None

 ฝกปฏิบัติงานโดยบูรณาการความรูและทักษะทางกายภาพบำบัด

ภายใตคำแนะนำของนักกายภาพบำบัด การพัฒนาบุคลิกภาพของนักวิชาชีพ 

ทักษะการสื่อสาร การใหการดูแลผูปวย การจัดการทางกายภาพบำบัด

และการบริหารจัดการหนวยงาน การใหความรูและการสงเสริมสุขภาพ

แกผูปวยและญาติ การนำเสนอกรณีศึกษาผูปวย

PT 4782 ฝกงานกายภาพบำบัด 8   2(0-0-2/12)

 Physical Therapy Practice 8

Prerequisite   :  None

 ฝกปฏิบัติงานในชุมชน ภายใตการควบคุมของนักกายภาพบำบัด

ที่ไดรับมอบหมาย การพัฒนาบุคลิกภาพของนักวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร 

ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรสาธารณสุขอื่น การทำงานรวมกันของทีม

สหสาขาวิชาชีพ การใหการดูแลผูปวยแบบองครวม การประยุกตความรู

สูการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับบริบท และวิถีชีวิตของบุคคล ชุมชน การใหความรู

และการสงเสริมสุขภาพแกผูรับบริการในทองถิ่น

 

PT 4792 ฝกงานกายภาพบำบัด 9   2(0-0-2/12)

 Physical Therapy Practice 9

Prerequisite   :  None

 ฝกปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพตามความสนใจ 

ภายใตการควบคุมของนักกายภาพบำบัดหรืออาจารยพิเศษที่ไดรับมอบหมาย 

พัฒนาทักษะทางกายภาพบำบัดเฉพาะดาน

 

PT 4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3  1(0-1/2-0)

 Integration of Professional Practice Concept 3

Prerequisite   :  PT 3764

 การบูรณาการความรูจากรายวิชา PT 3764  ฝกงานกายภาพบำบัด 6 

และรายวิชากายภาพบำบัดในระบบตาง ๆ การนำเสนอกรณีผูปวยจาก

การฝกงาน รวมกับการคิดวิเคราะห การตรวจประเมินและการวางแผน

การรักษาผูปวยดวยตนเอง การจัดทำแผนที่ความคิด การจัดทำกลุม

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

 

PT 4841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 4  1(0-1/2-0)

 Integration of Professional Practice Concept 4

Corequisite   :  PT 4772,  PT 4782,  PT 4792or consent of instructor

 การบูรณาการความรูจากรายวิชา PT 4772 ฝกงานกายภาพบำบัด 7  

PT 4782 ฝกงานกายภาพบำบัด 8 และ PT 4792  ฝกงานกายภาพบำบัด 9 

และรายวิชากายภาพบำบัดในระบบตาง ๆ การนำเสนอกรณีผูปวยจากการฝกงาน  

รวมกับการคิดวิเคราะห การตรวจประเมินและการวางแผนการรักษาผูปวย

ที่ซับซอน การจัดทำแผนที่ความคิด การจัดทำกลุมการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน
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PT 4911 กายภาพบำบัดในการกีฬา   1(1/1-0-0)

 Physical Therapy in Sports

Prerequisite   : None

 บทบาทของกายภาพบำบัดในการกีฬา ทฤษฎีในการวิเคราะห

ลักษณะทาทางของการเลนกีฬา วิธี เสริมสรางสมรรถนะในการเลนกีฬา 

การบาดเจ็บที ่พบบอย การปฐมพยาบาลเบื ้องตน และการรักษา

ทางกายภาพบำบัดในนักกีฬา การฟนฟูสภาพรางกายหลังการบาดเจ็บ 

 

PT 4932 กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพและศาสตรชะลอวัย 2(2/2-0-0)

 Physical Therapy for Health and Anti - aging

Prerequisite   :  None

 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเกี่ยวกับระบบผิวหนังของมนุษย 

โรคผิวหนัง การดูแลสุขภาพและการชะลอวัยดวยเครื่องสำอาง เทคนิค

การรักษาดวยเครื่องมือตางๆทางกายภาพบำบัด โภชนาการเกี่ยวกับสุขภาพ

และการชะลอวัยของผิวและรูปราง สุขอนามัยของอุปกรณเครื่องมือและ

การบริการโภชนาการ สุขอนามัย การบริการจัดการดานธุรกิจสุขภาพ

ความงามและการชะลอวัย

 

PT 4943 กายภาพบำบัดในผูสูงอายุ สุขภาพสตรี  3(2/2-1/2-0)

       และภาวะอื่นๆ 

 Physical Therapy in Geriatric,Women health

 and Other Conditions

Prerequisite   :  None

 หลักการในการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ตรวจประเมิน วินิจฉัย 

รักษา และฟนฟูทางกายภาพบำบัดใน ผูสูงอายุ สตรี และภาวะเฉพาะอื่นๆ 

ได แก    แผลไฟไหม  น ้ำร อนลวก มะเร ็ง ไตวายเร ื ้อร ัง โรคต ับ 

ผูปวย metabolic syndrome  และ การสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของและผูที่อยู

ในสหวิชาชีพ

PT 4962 กายภาพบำบัดชุมชนและการสงเสริมสุขภาพ 2(1/1-1/3-0)

 Community Physical Therapy and Health Promotion

Prerequisite    :  None

 บทบาท หนาที่ การทำงานกายภาพบำบัดแบบบูรณาการในชุมชน 

สุขภาวะของคนไทยและปญหาสุขภาพ ระบาดวิทยาพื้นฐาน ระบบบริการ

สุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย เศรษฐศาสตร

สุขภาพเบื้องตน การวิเคราะหพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพ 

การประเมินปญหาสุขภาพ ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพในชุมชน การวางแผน

ดำเนินการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ

ในชุมชน หลักการสรางความสัมพันธและการสื่อสาร การผลิตสื่อประกอบ

การแลกเปลี่ยนความรูการจัดทำโครงการงบประมาณ การบริหารโครงการ 

การจัดกระบวนการกลุม ภาวะผูนำ กระบวนการสุขศึกษา การเขียนรายงาน
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