รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศู นย์ รังสิต / คณะสหเวชศาสตร์ / ภาควิชากายภาพบาบัด
ข้ อมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ชื่ อภาษาไทย
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด
ชื่ อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Physical Therapy
๒. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่ อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบาบัด)
Master of Science (Physical Therapy)
ชื่ อย่ อ วท.ม. (กายภาพบาบัด)
M.Sc. (Physical Therapy)
๓. วิชาเอก
ไม่ มี
๔. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่ า ๓๖
๕. รู ปแบบของหลักสู ตร
๕.๑ รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา ๒ ปี
๕.๒ ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
๕.๔ ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
๕.๕ การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

หน่ วยกิต

๖. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดย คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจาก สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
๗. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ในปี การศึกษา ๒๕๖๐
๘. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา
๘.๒ ผู้บริหารหน่ วยงานทางกายภาพบาบัด
๘.๓ นักวิจยั นักกายภาพบาบัด
๑๐. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
๑๐.๑ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
๑๐.๒ ภาคปฏิบัตกิ ารทางทักษะวิชาชีพ (คลินิก)
โรงพยาบาลและสถานบริการสุ ขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ หรื อนัก
กายภาพบาบัดทีม่ ปี ระสบการณ์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑๑. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
๑๑.๑ สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันความรู้ ทางด้ านการแพทย์ มคี วามก้ าวหน้ ามากขึน้ การเสี ยชีวิตจากโรคต่ างๆมีปริมาณน้ อยกว่ าในอดีต
ทีผ่ ่านมา ทาให้ จานวนของผู้ที่รอดชีวิตมีมากขึน้ และมีแนวโน้ มที่จะมีอายุยืนยาวกว่ าในอดีต สั งคมไทยก็เป็ นอีกสั งคมหนึ่งที่เริ่ม
เข้ าสู่ สังคมของผู้สูงอายุ ประชากรในวัยเด็กและวัยทางานมีจานวนที่ลดน้ อยลง ในขณะที่จานวนของผู้สูงอายุกลับมีเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับการที่ประชาชนมีความสะดวกสบายและใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่ วยในการดาเนินชี วิตประจาวันมากขึน้ ส่ งผลให้ ภาวะ
สุ ขภาพของคนวัยทางานมีความแข็งแรงน้ อยกว่ าในอดีตที่ผ่านมา การส่ งเสริมสุ ขภาวะที่ดีสาหรับผู้คนในทุกช่ วงอายุจึงเป็ นสิ่ งที่
สาคัญ ดังนั้น นโยบายการดูแลสุ ขภาพของประชากรระดับประเทศจึงมุ่งเน้ นไปทีก่ ารดูแลสุ ขภาพของตนเองด้ วยการป้ องกันและ
ส่ งเสริมสุ ขภาพ ของประชากรในทุกวัย การพัฒนาและสร้ างองค์ ความรู้ ทางกายภาพบาบัดจึงเป็ นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่ วยเสริ ม
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลตนเองของประชาชนในสังคม ลดภาระของผู้ดูแลและรัฐบาลในการดูแลสุ ขภาพของคน ในสังคม

๑๑.๒ สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากนโยบายด้ านการดูแลสุ ขภาพที่เน้ นให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพ ทาให้ การพัฒนาหลักสู ตร
ควรมีการสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ ทีช่ ่ วยส่ งเสริมให้ ประชาชนสามารถดูแล รับผิดชอบสุ ขภาพตนเอง ทั้งในด้ านการส่ งเสริม ป้องกัน
รักษา และฟื้ นฟูอย่ างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถปลูกฝังให้ บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทเี่ ข้ มแข็งทางวิชาการและ
การบริหาร สามารถแก้ ไขปัญหาและมีส่วนร่ วมในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนและตอบสนองความต้ องการของประเทศได้
๑๒. ผลกระทบจากข้ อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตร ที่ผลิตมหาบัณฑิตให้ มีความรู้ ข้ันสู งด้ านกายภาพบาบัดและวิทยาศาสตร์ สุขภาพสามารถค้ นหา
และแก้ ไขปัญหาทางสุ ขภาพ โดยใช้ ความรู้ และวิธีการทางกายภาพบาบัดใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื บค้ นข้ อมูลและ
การเรียนรู้ ด้วยตนเอง และนาความรู้ ข้ันสู งไปใช้ ในการส่ งเสริมให้ ชุมชนสามารถดูแลสุ ขภาพของตนเอง รวมทั้งส่ งเสริมและ
ป้ อ งกัน พฤติก รรมเสี่ ย งด้ านสุ ขภาพโดยมีคุณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในวิช าชี พ ร่ วมกับ มีจิต ส านึ กต่ อ สั ง คม
ตระหนักและเห็นคุณค่ าของ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวติ ของความเป็ นไทยมีความรู้ และทักษะด้ านการบริหารจัดการ
ด้ านสุ ขภาพได้ อย่ างมีประสิทธิภาพสามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและมีความสุ ข
๑๒.๒ ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรนีม้ คี วามสอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบาบัดที่มีความรู้ ความสามารถทางด้ านวิชาการและวิจัย สามารถบู รณาการความรู้ ผสมผสานระหว่ างการ
บริการวิชาการและการวิจยั โดยยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการในการรักษาและดูแลสุ ขภาพของประชาชน
๑๓. ความสัมพันธ์ กับหลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
-

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
๑.๑ ปรัชญา
เพื่อมุ่งเน้ นผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทางด้ านวิชาการและการวิจยั สามารถสร้ างและพัฒนาองค์
ความรู้ ใหม่ ทางด้ านกายภาพบาบัด มองประเด็นปัญหาอย่ างบูรณาการ รู้ จกั คิดวิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหาอย่ างเป็ นระบบ มีวินัย
มีความรับผิดชอบต่ อตนเองและสังคม ตระหนักและสานึกในวิชาชีพ รวมทั้งเพิม่ พูนทักษะการบริหารจัดการ การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ ทางด้ านวิชาการ เพื่อให้ ก้าวทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและความรู้ ในการรักษาและ
การดูแลสุ ขภาพ
๑.๒ ความสาคัญ
ปัจจุบันการดูแลสุ ขภาพของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมาก ส่ งผลให้ วิธีการดูแลรักษาฟื้ นฟู
การส่ งเสริมป้องกันทางด้ านกายภาพบาบัดมีการพัฒนามากขึน้ เพื่อให้ ทนั ต่ อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดังนั้นการพัฒนาความรู้
ทางด้ านวิชาชีพ งานวิจัย และการบริ หารจัดการจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญต่ อการพัฒนาตลอดจนการดูแลสุ ขภาพของ
ประชาชน เพื่อให้ สามารถทีจ่ ะตอบสนองนโยบายสาธารณสุ ขของประเทศได้ อย่ างเหมาะสม
๑.๓ วัตถุ ประสงค์
เพื่อให้ มหาบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
๑) มีความรู้ ความสามารถทางด้ านวิชาการและวิจยั
๒) มีศักยภาพในการทาวิจยั ทางกายภาพบาบัด และสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
๓) สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหาได้ อย่ างเป็ นระบบ
๔) มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยและการประกอบวิชาชี พ มีวินัยและมีความ
รับผิดชอบต่ อตนเองและสังคม
๕) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาความรู้ ที่ทันสมัย ทาให้ เกิดการเรียนรู้ อย่ าง
ต่ อเนื่อง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
๑.ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น ๒ ภาคการศึ กษา แต่ ละภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า ๑๕ สั ปดาห์ การจัดการเรียนการสอนอาจจัดในลักษณะของการเรียนการสอนเป็ น “หน่ วยการ
เรียน” (block or module) โดยจัดให้ มชี ั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาเท่ ากับภาคปกติ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลา
การศึกษาไม่ น้อยกว่ า ๘ สัปดาห์ โดยชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาเท่ ากับภาคปกติ
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี

๒. การดาเนินการหลักสู ตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ในช่ วงเวลาดังนี้
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนมกราคม - พฤษภาคม
๒.๒ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ อ ๗ และมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๒.๑ เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบาบัด ทั้งในและต่ างประเทศจากสถาบันทีส่ ภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
๒.๒.๒ มีค่าเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า ๒.๗๕
๒.๒.๓ มีคุณสมบัตอิ ื่นครบถ้ วนตามทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
๒.๒.๔ หากไม่ เป็ นไปตาม ๒.๒.๑ และ ๒.๒.๒ ต้ องได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ
หลักสู ตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์
๒.๒.๕ ผู้ที่ยัง ไม่ มีใ บประกอบวิช าชี พสามารถที่จ ะสมัค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ได้ แต่ จะต้ องสอบให้ ได้ ใบ
ประกอบวิชาชีพก่ อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ฝึกปฏิบัตงิ านได้
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
๑) ผู้เข้ าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ ทคี่ ณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตรฯ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด ประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
๒) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลการสอบภาษาอังกฤษอย่ างใดอย่ างหนึง่ ต่ อไปนี้ TU – GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS
โดยผลการสอบต้ องมีระยะเวลาไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
๓) เงื่ อนไขอื่ นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรั บสมัครเข้ าศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษาของคณะสหเวชศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาอาจมีปัญหาการปรับตัว เนื่ องจากการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามีลักษณะที่นักศึกษาต้ องมีการ
ค้ นคว้ าและศึกษาด้ วยตนเองมากขึน้ รวมถึงการฝึ กทักษะทางการวิจยั ระเบียบวิธีวิจัย รวบรวมข้ อมูล ในรู ปแบบของวิทยานิพนธ์
ดังนั้นนักศึกษาทีป่ รับตัวได้ ไม่ ดอี าจเกิดปัญหาเรื่ องการบริหารเวลาในระหว่ างศึกษาได้
๒.๔ กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ ๒.๓
๒.๔.๑ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีการแนะนาเทคนิคการวางแผนการเรียนในมหาวิทยาลัย
การแบ่ งเวลา และใช้ ชีวติ ในมหาวิทยาลัย
๒.๔.๒ จัดอาจารย์ ทปี่ รึกษา เพื่อทาหน้ าทีด่ ูแลให้ คาปรึกษาด้ านการเรียน และปัญหาส่ วนตัว
๒.๔.๓ จัดให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึ กษา โดยมีอาจารย์ ที่ปรึ กษาและอาจารย์
ประจาหลักสู ตรเข้ าร่ วมทุกภาคการศึ กษา และผ่ านการประเมินความก้ าวหน้ า โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๑๒, ๑๕
และข้ อ ๑๙

๓.หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
๓.๑ หลักสู ตร
๓.๑.๑ จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวม
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า ๓๖
หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึ กษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ตร
อย่ างน้ อย ๔ ภาคการศึกษาปกติและอย่ างมากไม่ เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
๓.๑.๒ โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก ๒: ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
๑) หมวดวิชาบังคับ
๑๒
หน่ วยกิต
๒) หมวดวิชาเลือก
๑๒
หน่ วยกิต
๓) วิทยานิพนธ์
๑๒
หน่ วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรมหาบัณฑิตสาขากายภาพบาบัด ประกอบด้ วยอักษรย่ อ ๒ ตัว และ
ตัวเลข ๓ ตัว มีความหมาย ดังนี้
กภ. หมายถึง กายภาพบาบัด
PP หมายถึง Physical Therapy
เลขหลักหน่ วย
หมายถึง ลาดับรายวิชา ตั้งแต่ ๐-๘
เลขหลักสิบ
เลข ๐
หมายถึง
วิชาเกีย่ วข้ องกับกายวิภาคศาสตร์ และประสาทวิทยาศาสตร์
เลข ๑
หมายถึง
วิชาเกีย่ วข้ องกับสรีรวิทยา
เลข ๒
หมายถึง
วิชาเกีย่ วข้ องกับการออกกาลังกาย
เลข ๓
หมายถึง
วิชาเกีย่ วข้ องกับอุปกรณ์ วจิ ยั และการรักษาทางกายภาพบาบัด
เลข ๔
หมายถึง
วิชาทีเ่ กีย่ วข้ องกับกายภาพบาบัดทางคลินิก การฝึ กงานทางกายภาพบาบัด

เลข ๕
หมายถึง
วิชาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริหารจัดการ
เลข ๖
หมายถึง
วิชาทีเ่ กีย่ วข้ องกับระเบียบวิจยั และสัมมนา
เลข ๗
หมายถึง
วิชาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
เลข ๘
หมายถึง
วิชาอื่นๆ
เลขหลักร้ อย
เลข ๖
หมายถึง
รายวิชาบังคับ
เลข ๗
หมายถึง รายวิชาเลือก
เลข ๘
หมายถึง
วิทยานิพนธ์

๓.๑.๓.๑ วิชาบังคับ นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับ รวม ๑๒ หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
กภ. ๖๐๑ ชีวกลศาสตร์ ทางคลินิก
๓ (๓-๐-๙)
(Clinical Biomechanics)
กภ. ๖๔๑ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการตัดสินใจทางคลินิก ๑
๒ (๒-๐-๖)
(Evidence-Based and Clinical Decision Making I)
กภ. ๖๔๒ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการตัดสินใจทางคลินิก ๒
๒ (๐-๔-๔)
(Evidence-Based and Clinical Decision Making II)
กภ. ๖๖๑ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู ง
๓ (๓-๐-๙)
(Advanced Research Methodology)
กภ. ๖๖๒ สัมมนาทางกายภาพบาบัด ๑
๑ (๑-๐-๓)
(Seminar in Physical Therapy I)
กภ. ๖๖๓ สัมมนาทางกายภาพบาบัด ๒
(๑-๐-๓)
(Seminar in Physical Therapy II)
๓.๑.๓.๒ วิชาเลือก
นักศึกษา ต้ องศึกษาวิชาเลือกไม่น้อยกว่ า ๑๒ หน่ วยกิต โดยนักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของหลักสู ตรอื่นได้ ไม่ เกิน ๓ หน่ วยกิต โดยต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตรฯ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กภ. ๗๐๑ การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้
(Motor Control and Motor Learning)
กภ. ๗๑๑ สรีรวิทยาการออกกาลังกายขั้นสู ง
(Advanced Exercise Physiology)
กภ. ๗๓๑ การวัดและเครื่ องมือวัดทางกายภาพบาบัด
(Measurement and Instruments in Physical Therapy)

๓ (๓-๐-๙)
๓ (๓-๐-๙)
๓ (๒-๒-๘)

กภ. ๗๕๑ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
(Management and Health Economics)
กภ. ๗๗๑ ทักษะการสอนและการประเมินผลทางกายภาพบาบัด
(Teaching and Evaluation Methods in Physical Therapy)
กภ. ๗๘๑ หัวข้ อพิเศษทางกายภาพบาบัด
(Special Topics in Physical Therapy)
กภ. ๗๔๑ กายภาพบาบัดในผู้สูงอายุ
(Geriatric Physical Therapy)
๓.๑.๓.๔ วิทยานิพนธ์
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์
(Thesis)

๓.๑.๔ แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
กภ. ๖๐๑ ชีวกลศาสตร์ ทางคลินิก
(Clinical Biomechanics)
กภ. ๖๔๑ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการตัดสินใจทางคลินิก ๑
(Evidence-Based and Clinical Decision Making)
กภ. ๖๖๑ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู ง
(Advanced Research Methodology)
กภ. ๗xx วิชาเลือก
ภาคการศึกษาที่ ๒
กภ. ๖๔๒ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการตัดสินใจทางคลินิก ๒
(Evidence-Based and Clinical Decision Making)
กภ. ๖๖๒ สัมมนาทางกายภาพบาบัด ๑
(Seminar in Physical Therapy I)
กภ. ๗xx วิชาเลือก
กภ. ๗xx วิชาเลือก
กภ. ๗xx วิชาเลือก

๓ (๓-๐-๙)
๓ (๓-๐-๙)
๓ (๑-๔-๗)
๓ (๑-๔-๗)

๑๒ (๐-๓๖-๑๒)

๑๑ หน่ วยกิต
๓
๒
๓
๓
๑๒ หน่ วยกิต
๒
๑
๓
๓
๓

ปี การศึกษาที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
กภ. ๖๖๓ สัมมนาทางกายภาพบาบัด ๒
(Seminar in Physical Therapy II)
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์
(Thesis)
ภาคการศึกษาที่ ๒
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์
(Thesis)

๗ หน่ วยกิต
๑
๖

๖ หน่ วยกิต
๖

๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
๓.๑.๕.๑ คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
กภ. ๖๐๑ ชีวกลศาสตร์ ทางคลินิก
๓ (๓-๐-๙)
PP. 601 Clinical Biomechanics
หลักการทางชีวกลศาสตร์ ทคี่ วบคุมการเคลื่อนไหวของมนุษย์ และการนามาใช้ ทางคลินิกในการตรวจประเมิน วิเคราะห์
ลั ก ษณะการเคลื่ อ นไหว ความสั ม พั น ธ์ ในการท างานระหว่ างข้ อ กลไกการท างานและการควบคุ ม ของกล้ ามเนื้ อ
ผลของแรงทีก่ ระทาต่ อเนื้อเยื่อ การเปลีย่ นแปลงรู ปแบบการเคลื่อนไหวและแรงทีก่ ระทาต่ อวัตถุต่างๆ
กภ. ๖๔๑ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการตัดสินใจทางคลินิก ๑
๒ (๒-๐-๖)
PP. 641 Evidence-Based and Clinical Decision Making I
การศึ กษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ หาความน่ าเชื่ อถื อของข้ อมูลหรื อผลการศึ กษาที่พบจากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ อยู่ในวารสาร
ต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับทางกายภาพบาบัดและวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์
กภ. ๖๔๒ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการตัดสินใจทางคลินิก ๒
๒ (๐-๖-๒)
PP. 642 Evidence-Based and Clinical Decision Making II
การฝึ กปฏิ บั ติท างคลิ นิ ก โดยการน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ ทางกายภาพบ าบั ดและ
วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ ไปใช้ ในการวางแผนการรักษาฟื้ นฟูหรื อการตัดสินใจทางคลินิก
กภ. ๖๖๑ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู ง
๓ (๓-๐-๙)
PP. 661 Advanced Research Methodology
หลักการทาวิจัย และระเบียบวิธีข้ันสู ง ขั้นตอนในการทาวิจัยที่ถูกต้ อง การออกแบบการวิจัย การค้ นหาข้ อมูลอย่ างเป็ น
ระบบ การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ในรู ปแบบวิเคราะห์ การวางแผนการวิจัย การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมูลทางสถิตขิ ้นั สู ง จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจยั และการนาเสนอผลงานทางด้ านวิชาการอย่ างมืออาชีพ

กภ. ๖๖๒ สัมมนาทางกายภาพบาบัด ๑
๑ (๑-๐-๓)
PP. 662 Seminar in Physical Therapy I
วิพากษ์ และวิเคราะห์ บทความวิจัยตามรู ปแบบงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทางกายภาพบาบัด การนาเสนอผลงานวิจัย การ
วิพากษ์ และวิเคราะห์ ผลงานวิจยั จากวารสารทีท่ นั สมัย
กภ. ๖๖๓ สัมมนาทางกายภาพบาบัด ๒
๑ (๑-๐-๓)
PP. 663 Seminar in Physical Therapy II
หลักการอ่ าน วิพากษ์ และวิเคราะห์ บทความวิจยั ทีส่ นใจเพื่อเป็ นแนวทางในการทาวิทยานิพนธ์ การนาเสนอผลงานวิจัย
บทความวิจยั ทีส่ นใจและอภิปรายเพื่อให้ เกิดแนวคิดหรื อวิธีการใหม่ ๆในการวิจยั
กภ. ๗๐๑ การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้
๓ (๓-๐-๙)
PP. 701 Motor Control and Motor Learning
หลักการควบคุมและการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมและการเรี ยนรู้ การเคลื่ อนไหวที่
เน้ นในเรื่ องของระบบกล้ ามเนื้อและระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของมนุษย์ และการเรี ยนรู้ การเคลื่อนไหวจากการ
จัดรู ปแบบทีห่ ลากหลาย งานวิจยั ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งการพัฒนาความแข็งแรง การเคลื่อนไหวที่มีเป้ าหมายและผลของ
อายุต่อการควบคุมการเคลื่ อนไหวโดยเน้ นไปที่การทรงท่ าและการรั กษาสมดุล วิธีการ เครื่ องมื อและอุปกรณ์ ในการวัดการ
เคลื่อนไหว
กภ. ๗๑๑ สรีรวิทยาการออกกาลังกายขั้นสู ง
๓ (๓-๐-๙)
PP. 711 Advanced Exercise Physiology
เทคนิคในการวัดการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาขั้นสู ง ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการประยุกต์ ใช้ หลักการของการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาขั้นสู งต่ อการออกกาลังกาย ในภาวะปกติ และในภาวะที่มีการปรับตัวตอบสนองต่ อการออกกาลังกายทั้ง
ระยะสั้ นและระยะยาว รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมภายนอกกับประสิ ทธิ ภาพการตอบส นองทาง
สรี รวิทยาขั้นสู งของร่ างกาย ตลอดจนการนาทักษะและความรู้ ข้ันสู งที่เกี่ยวกับการออกกาลังกาย ไปใช้ ในกระบวนการบาบัด
ป้องกัน และฟื้ นฟูสมรรถภาพทางกาย หลังเกิดการบาดเจ็บในคนทัว่ ไปและกลุ่มคนทีม่ อี าการของโรคบางชนิด
กภ. ๗๓๑ การวัดและเครื่ องมือวัดทางกายภาพบาบัด
๓ (๒-๒-๘)
PP. 731 Measurement and Instruments in Physical Therapy
อุปกรณ์ และเครื่ องมือวัดทีเ่ กีย่ วข้ องทางกายภาพบาบัด หลักการและทฤษฎีในการวัดค่ าความถูกต้ องและความน่ าเชื่ อถื อ
ของเครื่ องมือวัด หลักการและเทคนิคในการวัดความแข็งแรงและความทนทาน การใช้ พลังงานของร่ างกาย การวัดการเคลื่อนไหว
และการวัดประสิทธิผลในการทางาน
กภ. ๗๔๑ กายภาพบาบัดในผู้สูงอายุ
๓ (๑-๔-๗)
PP. 741 Geriatric Physical Therapy
การบรู ณาการความรู้ ทางกายภาพบาบัดในการส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้ องกัน และการฟื้ นฟู สมรถภาพในกลุ่มผู้สูงอายุการ
ประเมินและการให้ โปรแกรมทีเ่ หมาะสมกับผู้สูงอายุในกลุ่มทีม่ คี วามต้ องการพิเศษ โดยอยู่บนพื้นฐานทางกายภาพบาบัด

กภ. ๗๔๒ กายภาพบาบัดชุมชนขั้นสู ง
๓ (๑-๔-๗)
PP. 742 Advanced Physical therapy in Community
กรอบแนวคิดและนโยบายทางสาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลสุ ขภาพชุ มชนและบทบาทนักกายภาพบาบัดในชุ มชน
โดยการบรู ณการความรู้ ทางกายภาพบาบัด การประเมินทางกายภาพบาบัด คาแนะนา การบริหารจัดการในชุมชน วางแผน ติดตาม
ประเมินโครงการ รวมถึงการส่ งเสริมสุ ขภาพ การให้ ความรู้ ทางสุ ขภาพ การป้ องกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของสุ ขภาพในชุ มชน การ
ส่ งเสริมให้ ชุมชนสามารถสร้ างนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วกับสุ ขภาพ เพื่อการส่ งเสริมคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน
กภ. ๗๔๓ กายภาพบาบัดเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
๓ (๑-๔-๗)
กภ.743 Physical Therapy for Rehabilitation
การฝึ กปฏิบัติการทางคลินิกโดยเน้ นทางด้ านการฟื้ นฟู สมรรถภาพในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะด้ าน โดยเน้ นบทบาทของนัก
กายภาพบาบัดร่ วมกับการทางานเป็ นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ โดยรวมถึงการบรู ณาการทางด้ าน กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ การ
ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ และการใช้ ICF model ใช้ ในการตรวจประเมิน วินิจฉัยและการรักษาฟื้ นฟูในด้ านสุ ขภาพ, ความพิการ
หรื อการฟื้ นฟูสมรรถภาพสาหรับผู้ป่วยและเพื่อส่ งเสริมให้ มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
กภ. ๗๕๑ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
๓ (๓-๐-๙)
PP. 751 Management and Health Economics
ระบบสุ ขภาพของไทยและต่ างประเทศ หลักการบริ หารจัดการทางเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
มูลค่ าและพฤติกรรมในระบบสุ ขภาพ ภาวะสุ ขภาพที่มีผลต่ อพฤติกรรม หลักการในการบริ หารจัดการ ภาวะผู้นาในองค์ กร
หลักการสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้ อมู ล เทคนิคและวิธีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ เทคโนโลยีในการนาเสนอและการสื่ อสาร
จริยธรรมในการบริหารจัดการ
กภ. ๗๗๑ ทักษะการสอนและการประเมินผลทางกายภาพบาบัด
๓ (๓-๐-๙)
PP. 771 Teaching and Evaluation Methods in Physical Therapy
หลักการและรู ปแบบของการเรียนรู้ หลักการสอน การสร้ างวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ การจัดทาประมวลการสอน แผนการ
สอน การจัดทาสื่ อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ แบบต่ างๆ รู ปแบบ เทคนิคการถ่ ายทอดและวิธีการสอนแบบต่ างๆ เพื่อการ
สอนทางคลินิกกายภาพบาบัด
กภ. ๗๘๑ หัวข้ อพิเศษทางกายภาพบาบัด
๓ (๑-๔-๗)
PP. 781 Special Topics in Physical Therapy
การค้ นคว้ าและนาเสนอหัวข้ อปัจจุบันทีน่ ่ าสนใจหรื อรู ปแบบการรักษาทีท่ นั สมัยเกีย่ วกับงานทางด้ านกายภาพบาบัด
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์
๑๒ (๐-๓๖-๑๒)
PP. 800 Thesis
ศึกษา ค้ นคว้ าและดาเนินการวิจัยเพื่ อสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ในงานทางด้ านกายภาพบาบัด การเขียนวิทยานิพนธ์ และ
ผลงานทางวิชาการ การนาเสนอและอภิปรายวิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ

๓.๑.๕.๒ คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
กภ. ๖๐๑ ชีวกลศาสตร์ ทางคลินิก
๓ (๓-๐-๙)
PP. 601 Clinical Biomechanics
Biomechanics principles of human motor control and clinical applications in assessment and movement
analysis. Relationship among joint functions, mechanisms of muscle performance and control. Impact of force on
tissues, changes in movement pattern and force acting on different objects.
กภ. ๖๔๑ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการตัดสินใจทางคลินิก ๑
๒ (๒-๐-๖)
PP. 641 Evidence-Based and Clinical Decision Making I
Literature searching, analysis of reliable data or published research findings related to physical therapy and
biomedical sciences.
กภ. ๖๔๒ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการตัดสินใจทางคลินิก ๒
๒ (๐-๖-๒)
PP. 642 Evidence-Based and Clinical Decision Making II
Clinical practice and application of evidence-based information related to physical therapy and biomedical
science in treatment planning or clinical decision making.
กภ. ๖๖๑ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู ง
๓ (๓-๐-๙)
PP. 661 Advanced Research Methodology
Principles of research methodology, research design, information seaching, literature review, research
planning, data collection, advanced statistical analysis. Ethics for research and academic presentation.
กภ. ๖๖๒ สัมมนาทางกายภาพบาบัด ๑
๑ (๑-๐-๓)
PP. 662 Seminar in Physical Therapy I
Analysis and discussion of physical therapy research articles. Presentation, discussion and analysis of updated
research.
กภ. ๖๖๓ สัมมนาทางกายภาพบาบัด ๒
๑ (๑-๐-๓)
PP. 663 Seminar in Physical Therapy II
Principle of reading, analysis and discussion of interested-topic for Thesis preparation. Presentation and
discussion for creating new concepts and ideas in research.
กภ. ๗๐๑
การควบคุมการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้
๓ (๓-๐-๙)
PP. 701 Motor Control and Motor Learning
Principle and concept in motor control and learning focusing on neuromuscular aspects related to the execution
of human movement (normal and various movement disorders) and learning in a variety of setting. Current research
topics including strength acquisition, goal-directed movement control, and the effects of human aging on movement

execution with emphasis on postural control and balance. Materials and methods used to quantify changes in motor
behavior.
กภ. ๗๑๑ สรีรวิทยาการออกกาลังกายขั้นสู ง
๓ (๓-๐-๙)
PP. 711 Advanced Exercise Physiology
Advanced physiological change measurement techniques, advanced technology and applications, principles of
advanced physiological response to exercises in normal condition and adaptation to short-term and long-term exerciseconditions. Effect of external environmental changes on the effectiveness of advanced physiological changes. The
application of advanced exercise skills and knowledge in therapy, prevention and rehabilitation post injury both in
people with health and diseases.
กภ. ๗๓๑ การวัดและเครื่ องมือวัดทางกายภาพบาบัด
๓ (๒-๒-๘)
PP. 731 Measurement and Instruments in Physical Therapy
Equipments and tools in Physical Therapy. Principles and theory of validity and reliability in measurement.
Principles and techniques for measuring strength, endurance, energy consumption, human movement, and functional
outcome.
กภ. ๗๔๑ กายภาพบาบัดในผู้สูงอายุ
๓ (๑-๔-๗)
PP. 741 Geriatric Physical Therapy
Integrating the knowledge of physical therapy for health promotion, prevention and
rehabilitation in older adults. Design to facilitate understanding of the elderly and their special needs based on physical
therapy evaluation and intervention.
กภ. ๗๔๒ กายภาพบาบัดชุมชนขั้นสู ง
๓ (๑-๔-๗)
PP. 742 Advanced Physical therapy in Community
Concepts and public health policies related to community health care and the roles of physical therapy in
community. Integrating the knowledge of physical therapy evaluation, intervention and management of the community
including planning, monitoring and evaluation, health promotion, health education, and prevention based on community
health condition. Empowerment of people in community for their own health-related innovation for community health
promotion.
กภ. ๗๔๓ กายภาพบาบัดเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
๓ (๑-๔-๗)
PP.743 Physical Therapy for Rehabilitation
Clinical practice in rehabilitation settings for patients with specific conditions. The role of the physical
therapist and other health professionals in the rehabilitation team will be included. Bio Psycho Social and spiritual
model will be gathering in the multidisciplinary approach. Further, evidence-based practice and the ICF model of health

and disability or rehabilitation will be applied as models for assessment and treatment for patients and improve a
quality of life.
กภ. ๗๕๑ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
๓ (๓-๐-๙)
PP. 751 Management and Health Economics
Health care system in Thailand and other countries. Principle of health economics: efficiency,
effectiveness, value and health behavior, health-affecting behaviors. Principles in administration and management.
Leadership in organization. Communication principles and information exchanges. Effective techniques for
communication. Presentation and communication technology. Ethics for administration and management.
กภ. ๗๗๑
ทักษะการสอนและการประเมินผลทางกายภาพบาบัด
๓ (๓-๐-๙)
PP. 771 Teaching and Evaluation Methods in Physical Therapy
Learning principles and patterns, teaching principles, the construction of learning objectives, the organization
of course syllabus, course outline, various methods of course evaluations, and clinical teaching methods in physical
therapy.
กภ. ๗๘๑ หัวข้ อพิเศษทางกายภาพบาบัด
๓ (๑-๔-๗)
PP. 781 Special Topics in Physical Therapy
Study and presentation of hot issues/ new trends or updated knowledge in physical therapy.
กภ. ๘๐๐ วิทยานิพนธ์
๑๒ (๐-๓๖-๑๒)
PP. 880 Thesis
Study and conduct research to achieve new knowledge in physical therapy. Academic and thesis writing,
discussion and presentation.

๔. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน)
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
๔.๑.๑ มีทักษะในการบู รณาการความรู้ จากงานวิจัยร่ วมกับการปฏิบัติทางวิชาชีพกายภาพบาบัด ใน
การตรวจประเมินวินิจฉัย ป้องกัน รักษา ฟื้ นฟู และส่ งเสริมสุ ขภาพ
๔.๑.๒ มีทกั ษะในการปฏิบัตทิ างวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่ างเป็ นองค์ รวม
๔.๑.๓ มีทกั ษะในการปฏิบัตทิ างวิชาชีพกายภาพบาบัดอย่ างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพกายภาพบาบัด และเคารพสิทธิผ้ปู ่ วย
๔.๑.๔ มีค วามสามารถในการแสดงภาวะผู้น า การบริ หารจัดการและแก้ ไ ขสถานการณ์ ใ นการ
ปฏิบัตงิ าน สามารถทางานเป็ นทีมร่ วมกับผู้อื่นได้

๔.๒. ช่ วงเวลา
ชั้นปี
๑

ภาคการศึกษา
๒

รายวิชา
วิชา กภ. ๖๔๒ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการตัดสินใจทางคลินิก ๒

๔.๓. การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชา
วิชา กภ. ๖๔๒ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการตัดสินใจทางคลินิก ๒

จานวนชั่วโมง
๙๐ ชั่วโมง

หน่ วยกิต
๒

๕. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
๕.๑. คาอธิบายโดยย่ อ
นักศึกษานาเสนอและสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และดาเนินการวิจยั ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ อนั
ก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ทางด้ านกายภาพบาบัด นาเสนอ และสอบวิทยานิพนธ์ โดยต้ องส่ งบทความวิจยั เพื่อตีพมิ พ์ ในวารสารทาง
วิชาการซึ่งเป็ นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติอย่ างน้ อย ๑ เรื่ อง และมีการนาเสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมทางวิชาการในระดับชาติ
หรื อนานาชาติอย่ างน้ อย ๑ ครั้ง
๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้
๑) สามารถนาความรู้ พืน้ ฐานทีศ่ ึกษาในกระบวนวิชาต่ าง ๆ มากาหนด และวางแผนงานวิจยั หรื อการทา
วิทยานิพนธ์ ของตนเองได้
๒) สามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาต่ าง ๆ ในขณะทีด่ าเนินงานวิจยั หรื อทาวิทยานิพนธ์ ได้ อย่ างเป็ นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
๓) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล และถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ได้ อย่ าง
เหมาะสม
๕.๓. ช่ วงเวลา
ตั้งแต่ ช้ันปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ เป็ นต้ นไป
๕.๔. จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
๑๒
หน่ วยกิต
๕.๕. ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
๕.๕.๑ การทาวิทยานิพนธ์
๑) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชาแล้ วไม่ น้อยกว่ า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
และจะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า ๑๒ หน่ วยกิต โดยมีระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า ๓.๐๐
๒) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
๓) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นัก ศึ กษาต้ อ งเสนอเค้ าโครงวิทยานิพ นธ์ ต่ อคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบาบัด เพื่อให้ คณบดี คณะสหเวช
ศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า ๓ ท่ าน ซึ่ งจะให้ คาแนะนานักศึ กษา
รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์

๑๕

๔) อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕.๕.๒ การสอบวิทยานิพนธ์
๑) อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการ
สอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
๕.๖ การเตรียมการ
นักศึกษาเตรียมหัวข้ อวิทยานิพนธ์ โดยจะมีอาจารย์ ทปี่ รึกษาในสาขาหรื อด้ านทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิทยานิพนธ์ ของ
นักศึกษา ให้ คาปรึกษาและช่ วยเหลือทางด้ านวิชาการ
๕.๗. กระบวนการประเมินผล
๕.๗.๑ กระบวนการประเมินผล ใช้ กลไกการทวนสอบมาตรฐานได้ แก่ การสอบรายวิชา การสอบภาษาอังกฤษ
การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์
๕.๗.๒ การประเมินความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ จะกระทาโดยอาจารย์ ทปี่ รึกษา วิทยานิพนธ์ และ
คณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตรฯ คณะสหเวชศาสตร์

๑๖

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
๑.๑ การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ๙ ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่อหนึง่ หน่ วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
๔.๐๐

A๓.๖๗

B+
๓.๓๓

B
๓.๐๐

B๒.๖๗

C+
๒.๓๓

C
๒.๐๐

D
๑.๐๐

F
๐

๑.๒ การวัดผลการศึ กษาสาหรั บรายวิชาที่ไม่ นับหน่ วยกิต แบ่ งเป็ น ๒ ระดับ คื อ ระดับ P (ผ่ าน) และ
ระดับ N (ไม่ ผ่าน)
๑.๓ การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า B
ในรายวิชาบังคับ รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า B ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับ
เฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
๑.๔ การสอบผ่ านรายวิชาต่ างๆ นั กศึ กษาต้ องสอบได้ ค่ าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า B ในกรณีที่สอบ
ไม่ ผ่านในรายวิชาใดนักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนศึกษาตามเงื่อนไขต่ างๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ร ะดั บ U (ใช้ ไม่ ไ ด้ ) หรื อ ระดั บ
ต่ากว่ า B ในรายวิชาที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตรจะลงทะเบียนศึ กษาซ้าในรายวิชานั้นได้ อีก หากเป็ นรายวิชาเลื อก
นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
๑.๕ การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น ๒ ระดับ คือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามา
คานวณค่ าระดับเฉลีย่
๑.๖ การวัด ผลการสอบภาษาต่ า งประเทศ แบ่ ง เป็ น ๒ ระดับ คื อ P (ผ่ าน) และระดับ N (ไม่ ผ่า น) และ
ไม่ นั บหน่ ว ยกิต เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบั งคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ ก ษาระดับบั ณฑิ ตศึ กษา
พศ. ๒๕๕๓
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ มีการทวนสอบผลในระดับรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
๒.๑.๒ อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินข้ อสอบของแต่ ละรายวิชาให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ การเรียน รู้
การประเมินผลของแต่ ละรายวิชาต้ องผ่านทีป่ ระชุมของคณะกรรมการดาเนินการหลักสู ตร
๒.๑.๓ การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสู ตร และ/หรื ออาจารย์ พิเศษต่ อความพร้ อมของ
นักศึกษาในการเรียนและการวิจัย รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้
ของนักศึกษา

๑๗

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
๒.๒.๑ ภาวะการได้ งานทาของบัณฑิต ระยะเวลาในการหางานทา ความมัน่ ใจในการประกอบ การงานอาชีพ
๒.๒.๒ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ หรื อแบบสอบถาม
๒.๒.๓ ประเมินจากตาแหน่ ง หน้ าทีก่ ารงานและ/หรื อ ความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
๒.๒.๔ การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีป่ ระเมินหลักสู ตร และ/หรื ออาจารย์ พเิ ศษต่ อ ความพร้ อมของนักศึกษา
ในการเรียนและการวิจยั รวมทั้งคุณสมบัตอิ ื่น ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา
๓. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
๓.๑ ศึกษาและสอบผ่านวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างของหลักสู ตรโดยมีหน่ วยกิตสะสม ไม่ น้อยกว่ า ๓๖ หน่ วยกิต และ
ได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีห่ ลักสู ตรกาหนดไว้ ครบถ้ วนแล้ ว
๓.๒ ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมของวิชาทั้งหมด ไม่ ตา่ กว่ า ๓.๐๐ (จากระบบ ๔ ระดับคะแนน)
๓.๓ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ในการสอบภาษาอังกฤษหรื อศึกษาและสอบผ่ านวิชา มธ. ๐๐๕ ภาษาอังกฤษ ๑ และ มธ. ๐๐๖
ภาษาอังกฤษ ๒
๓.๔ ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะสหเวชศาสตร์ แต่ งตั้ง
และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
๓.๕ ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รั บการการตีพิมพ์ อย่ างน้ อย ๑ เรื่ อง หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรื อส่ วน
หนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)

๑๘

