
 
จ ำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร.....144…. หน่วยกติ 
1. หมวดรำยวชิำศึกษำทัว่ไป  จ ำนวน.....30.......หน่วยกติ 
   1.1 วชิำบังคบัเรียน  จ ำนวน......24.......หน่วยกติ 
สำระที ่1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
     001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4)                         
     388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์                       1((1)-0-2) 
     388-204  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                           1((1)-0-2) 
   สำระที ่2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ           5 หน่วยกติ 
     950-102  ชีวติท่ีดี                                                    3((3)-0-6) 
     895-001  พลเมืองท่ีดี                                              2((2)-0-4) 
   สำระที ่3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร  1 หน่วยกติ 
     001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ            1((1)-0-2) 
   สำระที ่4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทนัและกำรรู้ดจิทิลั        4 หน่วยกติ 
     820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา                                    2((2)-0-4) 
     345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั                            2((2)-0-4) 
   สำระที ่5 กำรคดิเชิงระบบกำรคดิเชิงตรรกะและตวัเลข  
                                                                                    4 หน่วยกติ 
     895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข                                 2((2)-0-4) 
     895-010  การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์                 2((2)-0-4) 
   สำระที ่6 ภำษำและกำรส่ือสำร 4 หน่วยกติ 
     890-001  สรรสาระภาษาองักฤษ                             2((2)-0-4) 
     890-002  ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                 2((2)-0-4) 
     890-003  ภาษาองักฤษพร้อมใช ้                             2((2)-0-4) 
     890-004  ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั                              2((2)-0-4) 
     890-005  ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ                          2((2)-0-4) 
(หมำยเหตุ : ก ำหนดกลุ่มผู้เรียนตำมศักยภำพทำงด้ำน
ภำษำองักฤษของนักศึกษำ)  
   สำระที ่7 กำรเป็นผู้ประกอบกำร                          2 หน่วยกติ 
     895-030  วา่ยน ้ า                                                1((1)-0-2) 
     340-162  สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ               1((1)-0-2) 
 1.2 วขิำเลือก จ ำนวน 6 หน่วยกติ 
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4) 
890-022 การน าเสนอและการพดูในท่ีสาธารณะ  2((2)-0-4) 
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ            2((2)-0-4) 

 
2. หมวดวชิำเฉพำะ  จ ำนวน.........108...............หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มวชิำพื้นฐำนวชิำชีพ  จ ำนวน....12....หน่วยกติ 
 376-111 การเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ  1(0-3-3)                  
 376-211 ชีวกลศาสตร์พ้ืนฐาน                           2((1)-2-3) 
 324-108 เคมีพ้ืนฐานส าหรับวทิยาศาสตร์          3(3-0-6) 
         สุขภาพ  
 332-121 ฟิสกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ                  3((3)-0-6) 

 895-203 จิตวทิยาทัว่ไป                                     3(3-0-6) 
    2.2 กลุ่มวชิำชีพ  จ ำนวน.........79...........หน่วยกติ 
 311-201 บทน าวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                 4(3-2-7) 
                   ส าหรับนกั กายภาพบ าบดั   
 311-202 บูรณาการระบบกลา้มเน้ือ กระดูก       2(1-3-2) 
         และขอ้ ในรยางคส่์วนบน 
 311-203 บูรณาการระบบกลา้มเน้ือ กระดูก        2(1-3-2) 
                  และขอ้ ในรยางคส่์วนล่าง 
 311-204 บูรณาการระบบกลา้มเน้ือ กระดูก        2(1-3-2) 
                   และขอ้ ส่วนศีรษะและล าตวั 
 311-205 บูรณาการระบบหายใจ                         2(1-3-2) 

 311-206 บูรณาการระบบหวัใจ และหลอดเลือด 3(2-2-5) 
 311-207 บูรณาการระบบประสาท 1                   2(1-3-2) 
 311-208 บูรณาการระบบประสาท 2                   2(1-3-2) 
 376-112 บทน ากายภาพบ าบดั                             2((1)-2-3) 
 376-212 การประเมินทางกายภาพบ าบดัพ้ืนฐาน    3((1)-6-2) 
 376-213 ทกัษะพ้ืนฐานทางกายภาพบ าบดั          2((1)-3-2) 
 376-214 สรีรวทิยาการออกก าลงักาย                  1((1)-0-2) 
 376-221 การบ าบดัดว้ยการออกก าลงักาย 1        2((1)-2-3) 
 376-222 การบ าบดัดว้ยการออกก าลงักาย 2        2((1)-2-3) 
 376-241 บูรณาการวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 2((1)-3-2) 

         ในกายภาพบ าบดั 
 376-311 ชีวสถิติและระเบียบวธีิวจิยั                   2((1)-3-2) 
 376-321 การรักษาดว้ยการขยบั ดดั ดึง               2((1)-2-3)  
 376-322 การบ าบดัดว้ยการออกก าลงักาย 3        2((1)-2-3) 
 376-331 การวนิิจฉยัและการรักษาดว้ยไฟฟ้า     2((1)-2-3) 

หลกัสูตร      วทิยำศำสตรบัณฑิต         สำขำวชิำ กำยภำพบ ำบัด 
ช่ือย่อปริญญำภำษำไทย   วบ.บ.(กำยภำพบ ำบัด)     ภำษำองักฤษ   B.Sc.(Physical Therapy)    



 376-332 การรักษาดว้ยความร้อนและความเยน็         1((1)-2-3) 
 376-341 บูรณาการกายภาพบ าบดัในผูป่้วย               3((3)-2-5) 
          ระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ 1 
 376-342 บูรณาการกายภาพบ าบดัใน                         3((1)-4-4) 
                ผูป่้วยระบบประสาท 1 
 376-343 บูรณาการกายภาพบ าบดัใน                         3((1)-4-4) 
                  ผูป่้วยระบบหายใจ 
 376-344 บูรณาการกายภาพบ าบดัในเด็ก                    3((1)-4-4) 
 376-345 การบ าบดัดว้ยการนวดและ                          2((1)-2-3) 
                  กายภาพบ าบดักบัความงาน 
 376-346 บูรณาการกายภาพบ าบดัในผูป่้วย                3((2)-2-5) 
                ระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ 2 
 376-347 บูรณาการกายภาพบ าบดัใน                         3((1)-4-4) 
          ผูป่้วยระบบประสาท 2 
 376-348 บูรณาการกายภาพบ าบดัใน                         3((1)-4-4) 
        ผูป่้วยระบบหวัใจ หลอดเลือดและการหายใจ 
 376-351 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน    3((1)-4-4) 
 376-411 สมรรถนะวชิาชีพกายภาพบ าบดั                 2((1)-3-4) 
 376-412 โครงงานทางกายภาพบ าบดั                        2(0-6-0) 
 376-441 บูรณาการกายภาพบ าบดัและภูมิปัญญา       3((1)-4-4) 
         ตะวนัออกในผูสู้งอาย ุสตรีและผูมี้ครรภ ์
 376-451 กายภาพบ าบดัชุมชน                                   3((1)-4-4) 
             
 
 
 
 
 

    2.3 วชิำฝึกงำน    จ ำนวน  17  หน่วยกติ 
376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั 1 1(0-4-0) 
376-461 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั 2 2(0-8-0) 
376-462 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั3 3(0-12-0) 
376-463 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั 4 3(0-12-0) 
376-464 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั 5 4(0-16-0) 
376-465 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั 6 4(0-16-0) 
 

3. หมวดวชิำเลือกเสรี  จ ำนวน  6  หน่วยกติ 

-  ชั้นปีท่ี 1  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปิดสอน
ในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

-  ชั้นปีท่ี 4  จ านวน 3 หน่วยกิต ในรายวชิา 376-442 
เลือกเสริมทกัษะและประสบการณ์ ซ่ึงสามารถเลือกศึกษา
หรือปฏิบติังานในสาขาวชิาต่าง ๆ ตามความสนใจ ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นสาขาวชิาทางกายภาพบ าบดั  

 
     
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนกำรศึกษำตลอดหลกัสูตร 
 
                                                                           ปีที ่1  

ภำคกำรศึกษำที ่1  
324-108 เคมีพ้ืนฐานส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ      3(3-0-6) 
332-121 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ                          3((3)-0-6) 
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ                         1((1)-0-2) 
376-111 การเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ         1(0-3-3) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์                            1((1)-0-2) 
820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา                                         2((2)-0-4) 
890-xxx ภาษาและการส่ือสาร (บงัคบั)                     2((2)-0-4) 
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์                    2((2)-0-4) 
950-102 ชีวติท่ีดี                                                    3((3)-0-6) 

xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z)                                                                                                                                       
                    รวม  21(x-y-z) 
 

ภำคกำรศึกษำที ่2 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
311-103 บทน าวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน                    4(3-2-7) 
                ส าหรับกายภาพบ าบดั  
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั                2((2)-0-4) 
376-112 บทน ากายภาพบ าบดั                2((1)-2-3) 
890-xxx สาระภาษาและการส่ือสาร (บงัคบั) 2((2)-0-4) 
890-xxx สาระภาษาและการส่ือสาร (เลือก) 2(x-y-z) 
895-001 พลเมืองท่ีดี                                 2((2)-0-4) 
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข                                2((2)-0-4) 
895-030 วา่ยน ้ า                                               1(1-0-2) 
895-203 จิตวทิยาทัว่ไป                               3(3-0-6) 
                                                                   รวม  22(x-y-z)                                                               

หมำยเหตุ นักศึกษำทีม่ผีลกำรเรียนภำษำองักฤษต ำ่กว่ำเกณฑ์ทีก่ ำหนดให้เข้ำร่วมกจิกรรมทีจ่ดั โดยคณะหรือมหำวทิยำลยั 
 

ปีที ่2 
ภำคกำรศึกษำที ่1  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
311-202 บูรณาการระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้  2((1)-3-2) 
                 ในรยางคส่์วนบน    
311-203 บูรณาการระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้  2((1)-3-2) 
               ในรยางคส่์วนล่าง   
311-204 บูรณาการระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้   2((1)-3-2)  
               ส่วนศีรษะ คอและล าตวั    
311-205 บูรณาการระบบหายใจ 2((1)-3-2) 
311-206 บูรณาการระบบหวัใจ และหลอดเลือด 3((2)-2-5) 
376-211 ชีวกลศาสตร์พ้ืนฐาน 2((1)-2-3) 
376-241 บูรณาการวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหว       2((1)-3-2) 
              ในกายภาพบ าบดั                      
890-xxx สาระภาษาและการส่ือสาร (เลือก)  2(x-x-x) 
                                                      รวม  18(x-y-z)
  
 
 

 ภำคกำรศึกษำที ่2 
311-207  บูรณาการระบบประสาท 1              2((1)-3-2) 
311-208  บูรณาการระบบประสาท 2              2((1)-3-2) 
376-212  การประเมินทางกายภาพบ าบดั        3((1)-6-2) 
                พ้ืนฐาน 
376-213  ทกัษะพ้ืนฐานทางกายภาพบ าบดั     2((1)-3-2) 
376-221  การบ าบดัดว้ยการออกก าลงักาย 1   2((1)-2-3) 
376-222  การบ าบดัดว้ยการออกก าลงักาย 2   2((1)-2-3) 
376-214  สรีรวทิยาการออกก าลงักาย             1((1)-0-2) 
388-204  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                     1((1)-0-2) 
890-xxx  เลือกกลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2(x-x-x) 
                 รวม  17(x-y-z) 
 
 
         
          
        

 



 
ปีที ่3 

ภำคกำรศึกษำที ่1  
376-321 การรักษาดว้ยการขยบั ดดั ดึง                2((1)-2-3) 
376-331 การวนิิจฉยัและการรักษาดว้ยไฟฟ้า 2((1)-2-3) 
376-332 การรักษาดว้ยความร้อนและความเยน็ 2((1)-2-3) 
376-341 บูรณาการกายภาพบ าบดัในผูป่้วย          3((2)-2-5) 
                ระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้1   
376-342 บูรณาการกายภาพบ าบดัในผูป่้วย          3((1)-4-4) 
                ระบบประสาท 1  
376-343 บูรณาการกายภาพบ าบดัใน                    3((1)-4-4) 
                ผูป่้วยระบบหายใจ  
376-344 บูรณาการกายภาพบ าบดัในเด็ก 3((1)-4-4) 
376-361 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั 1 1(0-4-0)                           
                                                                  รวม 19(8-24-26) 
 

ภำคกำรศึกำที ่2 
376-311 ชีวสถิติและระเบียบวธีิวจิยั 2((1)-3-2) 
376-345 การบ าบดัดว้ยการนวดและ 2((1)-2-3) 
                กายภาพบ าบดักบัความงาม 
376-322 การบ าบดัดว้ยการออกก าลงักาย 3 2((1)-2-3) 
376-346 บูรณาการกายภาพบ าบดัในผูป่้วย 3((2)-2-5) 
                 ระบบกลา้มเน้ือกระดูกและขอ้ 2 
376-347 บูรณาการกายภาพบ าบดัใน 3((1)-4-4) 
                ผูป่้วยระบบประสาท 2 
376-348 บูรณาการกายภาพบ าบดัในผูป่้วย 3((1)-4-4) 
                ระบบหวัใจ หลอดเลือดและการหายใจ  
376-351 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน 3((1)-4-4)  
                                                            รวม 18(8-21-25)
  

 
ปีที ่4 

376-411 สมรรถนะวชิาชีพกายภาพบ าบดั  2((1)-3-4) 
376-412 โครงงานทางกายภาพบ าบดั 2(0-6-0) 
376-441 บูรณาการกายภาพบ าบดัและ                     3((1)-4-4) 
                ภูมิปัญญาตะวนัออกในผูสู้งอาย ุสตรีและผูมี้ครรภ ์
376-451 กายภาพบ าบดัชุมชน            3((1)-4-4) 
376-461 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั2 2(0-8-0)  
376-462 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั 3 3(0-12-0) 
376-463 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั 4 3(0-12-0) 
376-464 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั5 4(0-16-0) 
376-465 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบ าบดั 6 4(0-16-0) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-)                                                    
                                                                        รวม 29 (x-y-z) 
 
 
 
  
 



 



                                                                  

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

คณะ แพทยศำสตร์ 
ภำควชิำ/สำขำวชิำ กำยภำพบ ำบัด 

   
 
376-111 กำรเรียนรู้และเทคโนโลยสีำรสนเทศ     1(0-3-3) 
               (Learningand Information technology) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  - 
 หลกัการและรูปแบบการเรียนรู้ วธีิการคิด แผนท่ี
ความคิด การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้เป็น
กลุ่ม การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จิตตปัญญาศึกษา การ
ประชุมและการระดมสมอง การแสวงหาความรู้ การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ การคิดวเิคราะห์และจดัการขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบดว้ยหลกัคุณธรรม จริยธรรมการเรียนรู้และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Learning principles, learning styles, thinking 
processes, mind mapping, active learning, self-directed 
learning, team and group learning, problem-based learning, 
meeting and brainstorming, contemplative learning, searching 
and retrieval of knowledge; information technology, data 
analyzing and management, with professional ethics and 
morality 
 
376-112  บทน ำกำยภำพบ ำบัด  2((1)-2-3) 
  (Introduction to Physical Therapy) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  - 
 วิชาชีพกายภาพบ าบัด บทบาทและความส าคญัของ
นักกายภาพบ าบัดต่อระบบบริบาลสุขภาพ วิวฒันาการและ
ความกา้วหนา้ของวิชาชีพกายภาพบ าบดั ประสบการณ์วิชาชีพ
กายภาพบ าบัด และการ ฟ้ื นฟู สมรรถภาพขั้ น พ้ื น ฐาน 
ความสัมพนัธ์ของวิชาชีพกายภาพบ าบัดกับเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
กิจกรรมบ าบัด กายอุปกรณ์ อรรถบ าบัด การแพทยแ์ผนไทย 
และสาขาวิชาชีพอ่ืน แนวคิดการดูแลรักษาผูป่้วยแบบองคร์วม
ดว้ยจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพกายภาพบ าบดั 
 

 Physical therapy profession, role and 
significance of physical therapists in healthcare systems, 
development and progression in physical therapy 
profession, experiences in physical therapy profession 
and basic rehabilitation; relationship among physical 
therapy and rehabilitation, occupational therapy, 
prosthesis and orthosis, speech therapy, Thai traditional 
medicine, and other professions;concepts in holistic 
patient care with professional ethics in physical therapy 
 
376-211 ชีวกลศำสตร์พื้นฐำน                        2((1)-2-3) 
  (Basic Biomechanics) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:- 
 ชีวกลศาสตร์พ้ืนฐาน แรงกล้ามเน้ือและแรง
กระท าต่อระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ การตอบสนอง
ของร่างกายมนุษย ์การวิเคราะห์แรงและผลของแรงใน
ภาวะสถิตยวิสัย หลกัการการเคล่ือนไหวของมนุษยก์าร
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกายภาพบ าบดั  

Basic biomechanics,  muscle forces, external 
forces on the musculoskeletal system, adaptation of the 
human body, analysis of static forces and effects on the 
human body; principles of human movement; 
applications of knowledge,forpractice in physical therapy                
 
376-212  กำรประเมนิทำงกำยภำพบ ำบัดพื้นฐำน 3((1)-6-2) 
              (Basic Physical Therapy Assessment) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  - 

หลกัการเบ้ืองต้นของการจ าแนกภาวะสุขภาพ
ของบุคคล ดว้ยบญัชีสากลเพื่อการจ าแนกการท างาน ความ
พิการและสุขภาพ หลักการซักประวติั การสืบคน้ข้อมูล
จากเวชระเบียนผู ้ป่วย ข้อห้ามข้อควรระวังการตรวจ
ประเมินพ้ืนฐาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้



เหตุผลทางคลินิก การแปลผล และการสรุปปัญหาทาง
กายภาพบ าบดัอยา่งง่าย การบนัทึกและการเขียนรายงานผูป่้วย
การ ฝึกป ฏิบั ติ ใน สถานการ ณ์ จ ริ งต ามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณวชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม  
  
Basic principles of personal health and condition 
classification according to International Classification of 
Functioning, Disability and Health Model, principles in 
history taking, searching for information from medical 
records, contraindications, precaution, basic assessment, 
critical thinking and clinical reasoning, interpretationand 
simple problem listing in physical therapy, patient records and 
reports, applications of knowledge,for the practice of physical 
therapy in real situations, with professional ethics and 
morality 
 
376-213 ทกัษะพื้นฐำนทำงกำยภำพบ ำบัด 2((1)-3-2) 
  (Basic Skills in Physical Therapy) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  - 

การตรวจประเมินความสามารถในการท ากิจวตัร
ประจ าวนั การสอนและการฝึกกิจวตัรประจ าวนั การจดัท่าทาง 
การห่อคลุมตวั การยกและการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยหลกัการเลือก
การใช ้ประโยชน์ และการดูแลรักษารถเข็นเคร่ืองช่วยเดินต่าง 
ๆ กายอุปกรณ์ เสริม และกายอุปกรณ์ เทียมการพันผ้ายืด 
เทคโนโลยีการช่วยเหลือส าหรับผู ้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านการ
เคล่ือนไหว หลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การตรวจหา
สัญญาณชีพ หลกัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ การฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ 
ประยกุต ์และบูรณาการเทคนิคพ้ืนฐานทางกายภาพบ าบดั โดย
ใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิก 
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Activity of daily living assessment, instructing and 
practicing activities of daily living, positioning; draping; 
patient lifting and transferring; principles of selections, uses 
and advantages ofwheelchair,walking aids, prosthesis and 
orthosis; bandaging; assistive technology for patients with 
movement disorders; basic principles of nursing care; 
examination of vital signs; principles of cardiopulmonary 
resuscitation; practice, analysis, application and integration of 
physical therapy techniques, with clinical reasoning and 

decision making processes, based on the standards of 
physical therapy practices, with professional ethics and 
morality 

 
376-214 สรีรวทิยำกำรออกก ำลงักำย               1((1)-0-2) 
  (Physiology of Exercise) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  – 

การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและเมตาบอลิ
สมของร่างกาย  ความจ าเพาะ การตอบสนองและการ
ปรับตัวของร่างกายท่ีเก่ียวข้องกับระบบประสาทและ
กล้ามเน้ือ ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบการหายใจ 
ระบบควบคุมอุณหภูมิกาย ระบบต่อมไร้ท่อต่อการออก
ก าลังกายประเภทต่างๆ แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการออกก าลงักาย การท างาน
เป็นทีมดว้ยความมีวนิยัและรับผิดชอบ 

Physiological and metabolism changes of body; 

specificity, responses and body adaptation related to 

neuromuscular, cardiovascular, respiratory, body 

thermoregulatory, metabolic systems to various types of 

exercise; knowledge sharing in regards to  physiological 

responses to exercise; team work with discipline and 

responsibilities 

376-221 กำรบ ำบัดด้วยกำรออกก ำลงักำย 1 2(1)-2-3)
 (Therapeutic Exercise I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  - 

พ้ืนฐานชีวกลศาสตร์ของการออกก าลังกาย 
หลกัการและประเภทของการรักษาดว้ยการออกก าลงักาย
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การออกก าลงักาย การออกก าลงักาย
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในคนปกติและผู ้ป่ วย การฝึก
ปฏิบัติการออกก าลังกายประเภทต่างๆ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและการแปลผล การประยุกต์ใช้
หลักการออกก าลังกายในกายภาพบ าบัด ตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Introduction to the biomechanics of exercise; 
principles and types of therapeutic exercise; exercise 
equipment; exercises for health promotion in normal 
people and patients; training in various types of exercise; 
physical fitness testing and interpretation of exercise 



programs; applications of exercise in physical therapy, with 
professional ethics and morality  

 
376-222 กำรบ ำบัดด้วยกำรออกก ำลงักำย 2 2((1)-2-3) 
  (Therapeutic Exercise II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:  895-030 

หลกัการ วิธีการ ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม ขอ้ควรระวงั และ
ผลทางสรีรวทิยาของการรักษาดว้ยการออกก าลงักายในน ้ าและ
เทคนิคการส่งเสริมการเคล่ือนไหวขอ้ต่อโดยการกระตุน้ผ่าน
ตวัรับความรู้สึกของกล้ามเน้ือ เอ็น และขอ้ต่อ การวิเคราะห์
และการประยุกต์ใช้การออกก าลังกายในน ้ าและเทคนิคการ
ส่งเสริมการเคล่ือนไหวข้อต่อโดยการกระตุ ้นผ่านตัวรับ
ความรู้สึกของกลา้มเน้ือ เอ็น และขอ้ต่อ ทางกายภาพบ าบดัได้
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Principles, method, indication, contraindication, 
precaution, and physiological effects of hydrotherapy and 
proprioceptive neuromuscular facilitation techniques to 
promote movement; analysis and applications of hydrotherapy 
and proprioceptive neuromuscular facilitation techniques, to  
promote movement in physical therapy based on the standards 
of physical therapy practices, with professional ethics and 
morality 
 
376-241 บูรณำกำรวทิยำศำสตร์กำรเคล่ือนไหว 
ในกำยภำพบ ำบัด    2(1)-3-2)  
                (Integrated Kinesiology in Physical Therapy) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  – 

พ้ืนฐานกลศาสตร์การเคล่ือนไหว พลังงานของ
เซลล์ พลงังานและการหดตวัของกลา้มเน้ือ จุดศูนยถ่์วงและ
ความสมดุลของร่างกาย ความมั่นคงและชีวกลศาสตร์การ
เคล่ือนไหวของข้อต่อต่างๆ การทรงท่า การเดิน และการย
ศาสตร์  การวิ เคราะห์และประยุกต์ใช้วิท ยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวในกายภาพบ าบดั ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Basic kinesiology; cell energy; energy and muscle 
contraction; center of gravity and body equilibrium; stability 
and biomechanics of joint movement; posture, gait and 
ergonomics; analysis and application of kinesiology in 
physical therapy; analysis and application of kinesiology in 

physical therapy; applications of knowledge to practices, 
with professional ethics and morality 
 
376-311 ชีวสถิตแิละระเบียบวธีิวจิยั                   2((1)-3-2) 
  (Biostatistics and Research Methodology) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  – 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับชีวสถิติ หลักการ
และระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองต้น ค้นหาปัญหาและการตั้ ง
ค าถาม และการคิดคน้นวตักรรมทางกายภาพบ าบัด การ
สืบค้น ประเมินและเลือกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การ
ทบทวนวรรณกรรม การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การ
วิพ ากษ์และการน าเสนอบทความทางวิชาการ การ
ออกแบบวิจัย โดยยึดจรรยาบรรณและจริยธรรมของ
นกัวจิยั 

Knowledge and understanding of biostatistics, 
principles and basic research methodology, searching 
physical therapy problems and forming of research 
questions, innovations, searching, systematic evaluation 
and selection of information, review of literature, 
evidence-based practices, critique and presentation of 
academic articles, research design based on ethics and 
morality of researchers 
 
376-321 กำรรักษำด้วยกำรขยบั ดดั ดงึ               2((1)-2-3) 
  (Mobilization and Manipulation) 
 รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  311-202, 311-203, 311-
204 

หลกัการ วธีิการ การตรวจวเิคราะห์ การเลือก 
การวางแผน และการรักษาดว้ยการขยบัดดัดึงขอ้ต่อของ
รยางค ์กระดูกสนัหลงัและเสน้ประสารทดว้ยหตัถบ าบดั
หรืออุปกรณ์ หลกัการและการใชเ้คร่ืองดึงในผูป่้วยท่ีมี
ปัญหาทางระบบกระดูก กลา้มเน้ือและขอ้ การประยกุต์
และบูรณาการความรู้ในการวเิคราะห์ปัญหากรณีศึกษา 
โดยใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผล
ทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพดว้ย
คุณธรรม จริยธรรม 



Principles and methods of mobilization and 
manipulation; assessment, evaluation, selection,  planning and 
treatment with manual mobilization and manipulation 
techniques of peripheral, vertebral and nerve mobilization, 
principles and application of mechanical traction in 
musculoskeletal patients; application and integration of 
professional knowledgeto analyze case studies with clinical 
reasoning and decision making processes based on the 
standards of physical therapy practices with professional 
ethics and morality 

 
376-322  กำรบ ำบัดด้วยกำรออกก ำลงักำย 3 2((1)-2-3) 
  (Therapeutic Exercise III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  – 

หลกัการของการออกก าลงักายและความก้าวหน้า
ของการรักษาทางการแพทยปั์จจุบนัในผูป่้วยภาวะต่างๆ การใช้
กระบวนการคิดและตดัสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิก 
การป ระยุกต์ ใช้ก ารออกก าลังก ายใน การจัด การท าง
กายภาพบ าบัด ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
คุณธรรม จริยธรรม 

Principles of exercise and current trends in 
medical treatment of patients with various conditions; clinical 
reasoning and decision making processes; application of 
exercise to physical therapy management based on the 
standards of physical therapy practices with professional 
ethics and morality 
 
376-331  กำรวนิิจฉัยและกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ 2((1)-2-3) 
  (Electotherapy and Electrodiagnosis) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  311-202, 311-203, 311-204, 
311-207, 311-208 

สรีรวิทยาพ้ืนฐานและชีวฟิสิกส์ส าหรับการรักษา
ทางกายภาพบ าบดัดว้ยไฟฟ้า หลกัการ วธีิการการตรวจประเมิน
และวินิจฉัยทางไฟฟ้าของสภาวะกลา้มเน้ือและเส้นประสาท 
การรักษาด้วยกระแสความถ่ีต ่าและความถ่ีปานกลางต่อการ
กระตุ ้นกล้ามเน้ือ และเส้นประสาททั้ งในสภาวะปกติและ
ผิดปกติ การรักษาดว้ยสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือป้อนกลบั ขอ้
บ่ ง ช้ี  ข้ อห้ าม  แ ล ะข้อ ค วรระวัง ใน ก ารน าม าใช้ท าง
กายภาพบ าบดั การเลือกใชแ้ละการตรวจสอบเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ 

การฝึกปฏิบัติ บูรณาการความรู้ด้านการวินิจฉัยและการ
รักษาดว้ยไฟฟ้า ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

Basic physiological effects and biophysics for 
electrical stimulation in physical therapy, principle and 
method of electrical stimulation, evaluation and 
electrodiagnosis of muscle and nerve condition; treatment 
using low and medium frequency currents to stimulate 
muscles and nerves in both normal and abnormal 
conditions; electromyography biofeedback; indication, 
contraindication and precaution of electrical stimulation 
in physical therapy treatment; selection of instruments 
and solving their basic problems, practice as well as 
integration of electrodiagnosis and electrotherapy 
knowledge based on the standards of physical therapy 
practices with professional ethics and morality 
 
376-332  กำรรักษำด้วยควำมร้อนและควำมเยน็ 2((1)-2-3) 
  (Thermotherapy and Cryotherapy) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  311-202, 311-203, 311-
204, 311-207, 311-208 

สรีรวิทยาของการตอบสนองต่อความร้อนและ
ความเย็น การส่งผ่านความร้อนและความเย็น หลักการ 
วิธีการ ชีวฟิสิกส์ของการรักษาด้วยความร้อนความเย็น 
การรักษาดว้ยคล่ืนสั้น คล่ืนไมโครเวฟ คล่ืนอลัตร้าซาวด ์
แสงเลเซอร์ รังสีอินฟราเร็ด รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตและ
เคร่ืองมือไฟฟ้าทางกายภาพบ าบัดอ่ืน ๆ ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม 
ขอ้ควรระวงั ในการเลือกวิธีการรักษาดว้ยความร้อนและ
ความเย็นให้เหมาะสมกับพยาธิสภาพผูป่้วย การเลือกใช้
และการตรวจสอบเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ การฝึกปฏิบติั บูรณา
การความรู้และทกัษะเทคนิคการรักษาดว้ยความร้อนและ
ความเยน็ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

Physiological response to heat and cold; the 
transmission of heat and cold; principles, methods and 
biophysical of heat and coldtherapy;shortwave, 
microwave, ultrasound therapy, laser, infrared, ultra-
violet and other physical modalities; indications, 
contraindications and precautions of heat and cold 
therapy; appropriate treatment and monitoring tools; 
practice, integration of heat and cold therapy knowledge 



and techniques based on the standards of physical therapy 
practices with professional ethics and morality 
 
376-341 บูรณำกำรกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วย 
ระบบกล้ำมเน้ือ กระดูกและข้อ 1   3((2)-2-5) 
              ( Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal 
Patients I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  311-202, 311-203, 311-204 

โรค ภาวะความผิดปกติ และการบาดเจ็บของ
กล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ และการบาดเจ็บทางการกีฬาของ
รยางค์และล าตัวส่วนบนท่ีพบบ่อย พยาธิสภาพ อาการและ
อาการแสดง การตรวจพิเศษ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทาง
กายภาพบ าบัด การวางแผนการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ 
การพยากรณ์โรคและการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น หลกัการ ผล
ทางสรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้ามและขอ้ควรระวงัของการจดัการ
ทางกายภาพบ าบดั และการเตรียมผูป่้วยกลบัสู่สังคมในผูป่้วยท่ี
มีปัญหาด้านกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อของรยางค์และล าตัว
ส่วนบน การประยกุตแ์ละบูรณาการเทคนิคกายภาพบ าบดั โดย
ใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิก
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Common musculoskeletal diseases, disorders and 
injuries in muscles, bones and joints and common sport 
injuries in the extremities and upper body ; important 
pathogenesis,signs and symptoms; special examinations, 
physical therapy assessments and diagnosis, treatment 
planning and health promotion; prognosis and prevention of 
complications; principles, physiological effects, indications, 
contraindications and precautions of physical therapy 
management and preparing patients to return to their 
community for patients with musculoskeletal problems of 
extremities and the upper body; application and integration of 
physical  therapy techniques with clinical reasoning and 
decision making processes based on the standards of physical 
therapy practices with professional ethics and morality 

376-342 บูรณำกำรกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยระบบประสำท 1
                         3((1)-4-4) 
  ( Integrated Physical Therapy in Neurological 
Patients I) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  311-207, 311-208 

ความ รู้ความเข้าใจ เก่ียวกับ  สาเหตุ  พยาธิ
สรีรวิทยา อาการและอาการแสดง ของโรคหลอดเลือด
สมอง เน้ืองอกสมอง การบาดเจ็บท่ีศีรษะ หลกัการตรวจ
ประเมิน การวินิจฉัย ยาและการจดัการทางการแพทย ์ผล
ตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย การตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัดวิ เคราะห์ การ
วางแผนการรักษา การพยากรณ์โรคและการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน ชนิดของเคร่ืองมือและเทคนิคทาง
กายภาพบ าบัด ผลทางสรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี  ขอ้ห้ามและขอ้
ควรระวงั การเขียนรายงาน การวางแผนการดูแลผูป่้วย การ
เตรียมผูป่้วยกลบัสู่สังคม การฝึกปฏิบติั บูรณาการเทคนิค
กายภาพบ าบดั ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

Knowledge and understanding about 
pathology, pathophysiology, signs and symptoms of 
strokes, brain tumors, head injuries; principles of 
assessment, investigations, drugs and management of 
medication; results of laboratory and diagnostic 
radiology; physical therapy assessments and diagnosis; 
analysis;treatment planning; prognosis and prevention of 
complications; types of  equipment and physical therapy 
techniques; physiological effects, indications, 
contraindications and precautions; report writing; 
physical therapy management;preparing patients to return 
to their community; practice, integration of physical 
therapy techniques based on the standards of physical 
therapy practices, with professional ethics and morality 

 
376-343 บูรณำกำรกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยระบบหำยใจ
                  3((1)-4-4) 
  (Integrated Physical Therapy in Respiratory 
Patients)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  311-205 

พยาธิสรีรวิทยาของโรคหรือความผิดปกติใน
ระบบหายใจท่ีพบบ่อย พยาธิวทิยา อาการและอาการแสดง 
การตรวจพิ เศษ  การตรวจประเมินและวินิ จฉัยทาง
กายภาพบ าบัด การวางแผนการรักษาและสร้างเสริม
สุขภาพ การพยากรณ์โรคและการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 
ชนิดของเคร่ืองมือและเทคนิคทางกายภาพบ าบดั ผลทาง
สรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้ามและขอ้ควรระวงั การวางแผน



การดูแลผู ้ป่วย การเตรียมผู ้ป่วยกลับสู่สังคมการฝึกปฏิบัติ
เทคนิคทางกายภาพบ าบดัระบบหายใจโดยใชก้ระบวนการคิด
และตดัสินใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม   

Pathophysiology of common diseases or disorders of 
the respiratory system; pathology, signs and symptoms, 
special examinations, physical therapy assessments and 
diagnosis, treatment planning and health promotion, prognosis 
and prevention of disease complications; types of instruments 
and physical therapy techniques; physiological effects, 
indications, contraindications and precautions, physical 
therapy management; practice physical therapy techniques in 
the respiratory system with clinical reasoning and decision 
making processes, preparing patients to return to their 
communitybased on the standards of physical therapy 
practices with professional ethics and morality  

 
376-344 บูรณำกำรกำยภำพบ ำบัดในเดก็ 3((1)-4-4) 
               (Integrated Physical Therapy in  Pediatric Patients) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  - 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของเด็ก จิตวทิยาเด็กการอุม้จบัเด็ก หลกัการประเมิน
พฒันาการและการเคล่ือนไหว โรคหรือความผิดปกติของระบบ
ประสาทระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ และระบบทางเดิน
หายใจ หัวใจและการไหลเวียนเลือด ทารกท่ีมีความเส่ียงสูง 
ความพิการตั้งแต่ก าเนิดท่ีพบบ่อย พยาธิวทิยา อาการและอาการ
แสดงการวินิจฉัย ยาและการจดัการทางการแพทย ์การตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบดั การวางแผนการรักษา 
การพยากรณ์โรคและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ชนิดของ
เคร่ืองมือและเทคนิคทางกายภาพบ าบดั ผลทางสรีรวิทยา ขอ้
บ่งช้ี  ข้อห้ามและข้อควรระวัง การฝึกปฏิบัติ เทคนิคทาง
กายภาพบ าบัด  การวางแผนการดูแลผูป่้วย การเตรียมผูป่้วย
กลบัสู่สังคม การฝึกปฏิบติั วิเคราะห์ ประยกุต์ และบูรณาการ
เทคนิคกายภาพบ าบัด โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจ
อยา่งเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Knowledge and understanding in regards to 
childrensgrowth and development, childrens  psychology, 
handling; principles for evaluation of development and 

movement; diseases or abnormality of childrens  nervous 
system, musculoskeletal system, respiratory and 
cardiovascular system, high risk infants; common 
congenital diseases; pathology; signs and symptoms, 
investigations, drugs and management of medication; 
physical therapy assessments and diagnosis, treatment 
planning; prognosis and prevention of disease 
complications; types of instruments and techniques in 
pediatric physical therapy; physiological effects, 
indications, contraindications and precautions, practice of 
pediatric physical therapy techniques; physical therapy 
management; preparing patients to return to the 
community; practice, analysis, application and integration 
of physical  therapy techniques,  with clinical reasoning 
anddecisionmaking processes based on the standards of 
physical therapy practices with professional ethics and 
morality 
 

376-345 กำรบ ำบัดด้วยกำรนวดและกำยภำพบ ำบัดกบั 

               ควำมงำม               2((1)-2-3) 

  (Therapeutic Massage and Aesthetic Therapy)  
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  376-331, 376-332 

ประวติั รูปแบบ ความหมาย หลกัการ วิธีการ 
ขอ้บ่งช้ี ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั และผลทางสรีรวทิยาของการ
นวดเพื่อการรักษา การผลกัดนัตวัยาดว้ยคล่ืนอลัตราซาวด ์
การผลกัดันตวัยาดว้ยกระแสไฟฟ้า เลเซอร์เพื่อการรักษา
และความงาม ฝึกปฏิบติัการนวดเพื่อการรักษา และการใช้
เคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัดเพื่อการรักษาและความงาม 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการทางกายภาพบ าบัด ตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

History, characteristics, meaning, principles, 
methods, indication, contraindication, precaution and 
physiological effects of therapeutic massage, 
phonophoresis, iontophoresis and laser therapy for 
therapeutic and aesthetic conditions; practice of manual 
massage and physical therapy agents for therapeutic and 
aesthetic conditions; knowledge application for physical 
therapy management, based onthe standards of physical 
therapy practices, with professional ethics and morality 



 
376-346 บูรณำกำรกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยระบบกล้ำมเน้ือ                 
               กระดูกและข้อ 2                       3((2)-2-5) 
  (Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal  
                  Patients II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  311-202, 311-203, 311-204 

โรค ภาวะความผิดปกติ และการบาดเจ็บของ
กล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ และการบาดเจ็บทางการกีฬาของ
รยางค์และล าตัวส่วนล่างท่ีพบบ่อย พยาธิสภาพ อาการและ
อาการแสดง การตรวจพิเศษ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทาง
กายภาพบ าบัด การวางแผนการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ 
การพยากรณ์โรคและการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น หลกัการ ผล
ทางสรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้ามและขอ้ควรระวงัของการจดัการ
ทางกายภาพบ าบดั และการเตรียมผูป่้วยกลบัสู่สังคมในผูป่้วยท่ี
มีปัญหาด้านกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อของรยางค์และล าตัว
ส่วนล่าง การประยกุตแ์ละบูรณาการเทคนิคกายภาพบ าบดั โดย
ใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิก
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Common musculoskeletal diseases, disorders and 
injuries in muscles, bones and joints and common sport 
injuries intheextremities and lower body; important 
pathogenesis,signs and symptoms; special examinations, 
physical therapy assessments and diagnosis, treatment 
planning and health promotion; prognosis and prevention of 
complications; principles, physiological effects, indications, 
contraindications and precautions of physical therapy 
management; preparing patients return to their community in 
patients with musculoskeletal problems of the extremities and  
lower body; application and integration of physical therapy 
techniques, with clinical reasoning and decision making 
processes, based on the standards of physical therapy 
practices, with professional ethics and morality 
 

 

 

 

 

376-347 บูรณำกำรกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วยระบบประสำท 2

                  3((1)-4-4) 

  (Integrated Physical Therapy in  
  Neurological    Patients II) 

รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  311-207, 311-208  
ความ รู้ความเข้าใจ เก่ียวกับ  สาเหตุ  พยาธิ

สรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรคหรือภาวะความ
ผิ ดป ก ติ ท่ี เ ก่ี ยวกับ เซ ลล์ป ระส าท ยนต์  ป ลอก หุ้ ม
เส้นประสาทไมอี ลิน สมองน้อย ไขสันหลัง ระบบ
ประสาทส่วนปลาย บริเวณเช่ือมต่อระหว่างประสาทสั่ง
การและกลา้มเน้ือ โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือและการเส่ือม
ของระบบประสาท หลกัการตรวจประเมิน การวินิจฉัย ยา
และการจัดการทางการแพทย์ การตรวจประเมินและ
วนิิจฉัยทางกายภาพบ าบดั วิเคราะห์ การวางแผนการรักษา 
การพยากรณ์โรคและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ชนิด
ของเคร่ืองมือและเทคนิคทางกายภาพบ าบัดผลทาง
สรีรวิทยา ข้อบ่งช้ี  ข้อห้ามและข้อควรระวงั การเขียน
รายงาน การวางแผนการดูแลผูป่้วย การเตรียมผูป่้วยกลบัสู่
สังคม การฝึกปฏิบติัเทคนิคกายภาพบ าบดัระบบประสาท 
อรรถบ าบดั กิจกรรมบ าบดั โภชนาการ วิเคราะห์ ประยกุต ์
และบูรณาการเทคนิคกายภาพบ าบดั โดยใชก้ระบวนการ
คิดและตัดสินใจอย่างเป็นเหตุ เป็นผลทางคลินิกตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Knowledge and understanding of pathology, 
pathophysiology, signs and symptoms of motor neurons, 
myelin sheath, cerebellar, spinal cord, peripheral nerves, 
neuromuscular junction, infectious diseases and the 
deterioration of the nervous system; principles of 
assessment, investigations, drugs and management of 
medication; physical therapy assessments and diagnosis; 
analysis; treatment planning; prognosis and prevention of 
complications; types of  equipment and physical therapy 
techniques, physiological effects, indications, 
contraindications and precautions; report writing; 
physical therapy management; preparing patients return 
to their community; practice of neurological physical 
therapy techniques; speech therapy; occupational therapy; 
nutrition; analysis, application and integration of physical 
therapy techniques, with clinical reasoning and decision 



making processes, based on the standards of physical therapy 
practices, with professional ethics and morality 
 
376-348 บูรณำกำรกำยภำพบ ำบัดในผู้ป่วย                3((1)-4-4) 
ระบบหัวใจ หลอดเลือด และกำรหำยใจ                                       
  (Integrated Physical Therapy in  
                   Cardiopulmonary Patients) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  311-206, 376-343 

พยาธิสรีรวทิยาของโรคหรือความผิดปกติในระบบ
หั วใจ  ห ลอด เลือดและการห ายใจในภาวะวิกฤต  การ
เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของผูป่้วยท่ีได้รับการผ่าตดั พยาธิ
วิทยา อาการและอาการแสดง การตรวจพิ เศษ การตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบดั การวางแผนการรักษา
และสร้างเสริมสุขภาพ การพยากรณ์โรคและการป้องกัน
ภาวะแท รกซ้อน  ช นิ ดของเค ร่ืองมื อและ เทค นิ คท าง
กายภาพบ าบัด ผลทางสรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้ามและขอ้ควร
ระวงั การฝึกปฏิบัติเทคนิคทางกายภาพบ าบัดระบบหัวใจ 
หลอดเลือดและการหายใจในภาวะวิกฤตการจัดการทาง
กายภ าพบ าบัด  ก าร เต รียมผู ้ ป่ วยกลับ สู่สั งคม  โดยใช้
กระบวนการคิดและตดัสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิก
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Pathophysiology of diseases or disorders in the 
critical cardiopulmonary conditions; physiological changes in 
surgical patients; pathology, signs and symptoms, special 
investigations, physical therapy assessments and diagnosis, 
treatment planning and health promotion, prognosis and 
prevention of complications; types of  instruments and 
physical therapy techniques; physiological effects, 
indications, contraindications and precautions; practice of 
physical therapy techniques in the emergency 
cardiopulmonary system; physical therapy management; 
preparing patients return to their community, with clinical 
reasoning and decision making processes, based on the 
standards of physical therapy practices, with professional 
ethics and morality  

 
 
 

376-351 กำรส ร้ำง เส ริม สุขภำพและสุขภำพ ชุมชน
                  3((1)-4-4) 
  (Health Promotion and Community Health)
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  -  

นิยามและแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้าง
เสริมสุขภาพ นโยบายสาธารณะ ระบบโครงสร้างการ
ปกครอง องคก์รเก้ือหนุนงานกายภาพบ าบดัชุมชน ระบาด
วทิยา การประเมินและตวัช้ีวดัดา้นสุขภาพ การส่ือสารดา้น
สุขภาพ พฤติกรรมและปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ ก าร
เคล่ือนไหวทางสังคมและการสร้างพลงัอ านาจ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการดูแลสุขภาพ การวางแผนการสร้างเสริม
สุขภาพในระดบัปัจเจก ครอบครัวและชุมชนบนพ้ืนฐาน
ของพหุวฒัธรรม หลักการเขียนและการบริหารจัดการ
โครงการ เคร่ืองมือปฏิบติังานในชุมชน ปฏิบติัการส ารวจ
และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในชุมชน การจดัท าโครงการ
ด้านสุขภาพโดยการประยุกต์ความรู้และทักษะด้าน
กายภาพบ าบัด ให้สอดคลอ้งกับบริบททางสุขภาพ ด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

Definitions and concepts related to health and 
health promotion; public policy; administrative structure 
systems;support organizations for community physical 
therapy; epidemiology; assessment and health indicators; 
health communication; behavior and risk factors of 
health; social movements and empowerment; local 
wisdom in health care; health promotion planning at 
individual, family and community levels based on 
multicultural; principles of writing and project 
management; community tools; practice surveying and 
analysis of health problems in the community; conducting  
health projects with the application of physical therapy 
related to health context, with professional ethics and 
morality 

 
 
 
 
 
 
 



376-361 กำรฝึกงำนคลนิิกทำงกำยภำพบ ำบัด 1        1(0-4-0) 
  (Clinical Practices in Physical Therapy I) 
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่อน:  311-202, 311-203, 311-204, 
311-205, 311-206, 311-207, 311-208 

การปฏิบติังานคลินิกทางกายภาพบ าบดัในผูใ้หญ่ท่ี
มีปัญหาในระบบกล้ามเน้ือกระดูกและข้อ ระบบประสาท 
ระบบหายใจ และเด็กท่ีไดรั้บกายภาพบ าบดั การสืบคน้ขอ้มูล
การสัมภาษณ์ผู ้ป่วยและญาติการตรวจร่างกายเบ้ืองต้นการ
แสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์และสรุปปัญหาโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์อยา่งมีวิจารณญาน การระบุความส าคญั
ของปัญหาการบนัทึกขอ้มูลและการเขียนรายงานผูป่้วยในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งการน าเสนอ การปฏิบติัตามจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 

Clinical practice in physical therapy for  patients 
with musculoskeletal, neurological, respiratory and paediatric 
patients; searching for information, interviews, basic physical 
examinations, knowledge acquisition, analyze and 
summarizing of  problems based on evidence-based practice; 
identifying problems; recording and reporting patient’s 
information, presentations based on the standards of physical 
therapy practices, with professional ethics and morality  

 
376-411 สมรรถนะวชิำชีพกำยภำพบ ำบัด                 2((1)-3-4) 
               (Competency in Physical Therapy Profession) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  -  
 มาตรฐาน จรรยาบรรณและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบบริการสุขภาพ การ
บริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จิตวิทยาและพฤติกรรม
การบริการ การพฒันาบุคลิกภาพและเชาวอ์ารมณ์จิตส านึกและ 
เทคนิคการบริการ การท างานเป็นทีม การเป็นผูน้ าดา้นสุขภาพ 
การพฒันาและประกันคุณภาพ กิจกรรมคุณภาพ การจัดการ
ความรู้ มนุษยสมัพนัธ์และการส่ือสารทกัษะชีวติและสงัคม 

Standards, ethics and morality in the physical 
therapy profession; related laws; health service systems; 
management; health economics; psychology and service 
behavior; development of personality and emotional 
intelligence; awareness and techniques of service; team work; 
health leadership; quality development and quality assurance, 
quality activities, knowledge management; human relations 
and communication; living and social skills 

376-412  โครงงำนทำงกำยภำพบ ำบัด  2(0-6-0) 
   (Project in Physical Therapy) 
วชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  376-311 

การป ระ เมิน และทบทวนวรรณกรรม ท่ี
เก่ียวข้อง การวางแผน การเขียนโครงร่างงานวิจัยหรือ
นวตักรรม การด าเนินโครงงาน การติดตามประเมินผล 
การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 
การรายงานและน าเสนอผลงาน โดยยึดหลกัจริยธรรมการ
วจิยั  

Evaluating and related review literatures; 
planning; writing a research proposal or 
innovation;completing a project; monitoring and 
evaluation; application of relevantstatistics;report and 
presentation of the project, based on ethical principles 

 
376-441  บู รณ ำกำรกำยภ ำพบ ำบั ดและ ภูมิ ปัญญ ำ
ตะวนัออกในผู้สูงอำยุสตรีและผู้มคีรรภ์              3((1)-4-4) 
  ( Integrated Physical Therapy and Eastern 
Wisdom in Elderly, Women and Pregnant People) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  -  

สรีรวทิยาของผูสู้งอาย ุสตรีและผูมี้ครรภ ์ความ
ผิดปกติหรือพยาธิสภาพท่ีพบบ่อย อาการและอาการแสดง 
การตรวจพิเศษ จิตวิทยาในผูสู้งอาย ุสตรีและผูมี้ครรภ ์การ
ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัด การวางแผนการ
รักษาและสร้างเสริมสุขภาพเทคนิคทางกายภาพบ าบดั ผล
ทางสรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม ขอ้ควรระวงั การบูรณาการ
ภูมิปัญญาตะวนัออกในผูสู้งอายุ สตรีและผู ้มีครรภ์การฝึก
ปฏิบัติเทคนิคทางกายภาพบ าบดัในผูสู้งอายุ สตรีและผูมี้
ครรภ์ การจัดการทางกายภาพบ าบัด และการป้องกัน
ภาวะแทรกซอ้นโดยใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่ง
เป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Physiology of geriatrics, women and 
pregnancy; common disorders or pathology, signs and 
symptoms, special investigations, psychology in 
geriatrics, women and pregnancy, physical therapy 
assessments and diagnosis, treatment planning and health 
promotion; physical therapy techniques; physiological 
effects, indications, contraindications and precautions; 



physical therapy and integration of eastern wisdom in 
geriatrics, women and pregnancy; physical therapy 
management and prevention of complications, with clinical 
reasoning and decision making processes, based on the 
standards of physical therapy practices, with professional 
ethics and morality   

 
376-442 เลือกเสริมทกัษะและประสบกำรณ์       3 (0-6-3) 
              (Skill and Experience Learning Elective) 

เลือกศึกษาหรือปฏิบัติงานตามความสนใจเพื่ อ
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านต่างๆ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหรือด ารงชีวิตในอนาคตของ
นกัศึกษา 

An elective study or practice, aiming to strengthen 
skills and experiences necessary for the student’s future 
profession, or livelihood according to individual interests  

 
376-451 กำยภำพบ ำบัดชุมชน  3((1)-4-4) 
 (Community Physical Therapy) 
วชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  - 

ระบบบริการสุขภาพ หลกัการเยี่ยมบ้าน จิตวิทยา
ชุมชนความรู้ความเข้าใจในโรคท่ีพบบ่อยในชุมชน ฝึก
ปฏิบติัการเยีย่มบา้นและการส่ือสารในชุมชน หลกัการยศาสตร์
และฝึกปฏิบัติการประเมินความเส่ียงการบาดเจ็บจากการ
ท างาน การปฏิบติังานดา้นสุขภาพแบบองคร์วมร่วมกบัทีมงาน
สาธารณสุขและอาสาสมัครด้านสุขภาพ วิเคราะห์ วางแผน 
และท าโครงการดา้นสุขภาพโดยประยกุตค์วามรู้และทกัษะดา้น
กายภาพบ าบัดในชุมชน บนพ้ืนฐานของพหุวฒัธรรมโดยใช้
กระบวนการคิดและตดัสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิก
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Health systems; principles of home health care; 
community psychology; understanding of common diseases in 
the community; practice of home visits and community 
communication; principles of ergonomics and practice of 
work-related risk assessment in the community; holistic health 
practices by cooperating with public health officers and 
community health volunteers, analysis, planning and 
conducting a physical therapy project in a community on the 
basis of multicultural, with clinical reasoning and decision 

making processes, based on the standards of physical 
therapy practices, with professional ethics and morality 

  
376-461 กำรฝึกงำนคลนิิกทำงกำยภำพบ ำบัด2  2(0-8-0)  
 (Clinical Practices in Physical Therapy II) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  376-361 

การปฏิบัติงานคลินิกทางกายภาพบ าบัดใน
ผูใ้หญ่ท่ีมีปัญหาท่ีซับซ้อนในระบบกลา้มเน้ือกระดูกและ
ข้อ  ระบบประสาท  ระบบหายใจ  และเด็ ก ท่ี ได้ รับ
กายภาพบ าบดั การสืบคน้ขอ้มูล การสัมภาษณ์ผูป่้วยและ
ญาติ การตรวจร่างกายการแสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง การ
วเิคราะห์และสรุปปัญหาโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษอ์ยา่ง
มีวิจารณญาน การระบุความส าคญัของปัญหา การบนัทึก
ขอ้มูลและการเขียนรายงานผูป่้วยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งการ
น าเสนอการท างานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรสุขภาพ การ
ปฏิบติัตามจริยธรรมแห่งวชิาชีพ 

Clinical practice in physical therapy for 
patients with complicated musculoskeletal, neurological, 
respiratory problems and paediatric patients; searching 
for information, interviews, physical examinations, 
knowledge acquisition, analyze and summarizing 
problems based on evidence-based practice; identifying 
problems, recording and reporting patient’s information, 
presentation; team work with multidisciplinary health 
personnel, based on the standards of physical therapy 
practices, with professional ethics and morality 

 
376-462 กำรฝึกงำนคลนิิกทำงกำยภำพบ ำบัด 3   3(0-12-0) 
  (Clinical Practices in Physical Therapy III) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  376-361 

การปฏิบัติงานคลินิกทางกายภาพบ าบัด การ
สืบคน้ข้อมูลจากเวชระเบียนผูป่้วย การสัมภาษณ์ ตรวจ
ร่างกาย  วิ เคราะห์  ส รุป ปัญหา และการจัดการทาง
กายภาพบ าบดัในผูป่้วยท่ีมีปัญหาระบบกลา้มเน้ือ กระดูก
และขอ้ ระบบประสาท ระบบหายใจ หวัใจและหลอดเลือด 
และภาวะอ่ืนๆ ในเด็ก ท่ีซับซ้อนมากข้ึน การแสวงหา
ความรู้ การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์การบนัทึก การเขียน
รายงานผูป่้วย และการน าเสนอกรณีศึกษา การท างานเป็น
ทีมร่วมกบับุคลากรสุขภาพ การส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติ 



โดยใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทาง
คลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม 

Clinical practice in physical therapy; information 
searching from medical records, interview, physical 
examinations, analysis, problem listing, and physical therapy 
management formore complicated musculoskeletal, 
neurological, respiratory and cardiovascular patients and other 
conditions in pediatric patients; knowledge acquisition; 
evidence-based practice; patient records and reports; case 
study presentations; team work with multidisciplinary health 
personnel; communication for patients and relatives, with 
clinical reasoning and decision making processes, based on 
the standards of physical therapy practices, with professional 
ethics and morality 
 

376-463  กำรฝึกงำนคลนิิกทำงกำยภำพบ ำบัด 4        3(0-12-0) 

  (Clinical Practices in Physical Therapy IV) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  376-361 

การปฏิบติังานคลินิกทางกายภาพบ าบดั การสืบคน้
ข้อมูลจากเวชระเบียนผู ้ป่วย การสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย 
วิเคราะห์สรุปปัญหา และการจัดการทางกายภาพบ าบัดใน
ผูป่้วยท่ีมีปัญหาระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ ระบบประสาท 
ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และภาวะอ่ืนๆ ในเด็ก ท่ี
ซับซ้อนมากข้ึน การแสวงหาความรู้ การใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ การบนัทึก การเขียนรายงานผูป่้วย และการน าเสนอ
กรณีศึกษา การท างานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรสุขภาพ การ
ส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติ โดยใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจ
อยา่งเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

Clinical practice in physical therapy; information 
searching from medical records, interviews, physical 
examinations, analysis, problem listing, and physical therapy 
management formore complicated musculoskeletal, 
neurological, respiratory and cardiovascular patients and other 
conditions in pediatric patients; knowledge acquisition; 
evidence-based practice; patient records and reports; case 
study presentations, team work with multidisciplinary health 
personnel; communication for patients and relatives, with 

clinical reasoning and decision making processes, based 
on the standards of physical therapy practices, with 
professional ethics and morality 
 
376-464  กำรฝึกงำนคลนิิกทำงกำยภำพบ ำบัด 5  4(0-16-0) 
   (Clinical Practices in Physical Therapy V) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  376-361 

การปฏิบัติงานคลินิกทางกายภาพบ าบัดเน้น
ประยุกต์และบูรณาการความ รู้  และการจัดการทาง
กายภาพบ าบดัในผูป่้วยท่ีมีปัญหาระบบกลา้มเน้ือ กระดูก
และขอ้ ระบบประสาท ระบบหายใจ หวัใจและหลอดเลือด 
และภาวะอ่ืนๆ ในเด็ก ท่ีซับซ้อนมากข้ึน การแสวงหา
ความรู้ การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์การบนัทึก การเขียน
รายงานผูป่้วย และการน าเสนอกรณีศึกษา การท างานเป็น
ทีมร่วมกบับุคลากรสุขภาพ การส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติ 
โดยใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผล
ทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
คุณธรรม จริยธรรม 

Clinical practice in physical therapy, with 
emphasis on the application and integration of 
knowledge, and physical therapy management for  more 
complicated musculoskeletal, neurological, respiratory 
and cardiovascular patients and other conditions 
forpediatric patients, knowledge acquisition; evidence-
based practice; patient records and reports; case study 
presentations; team work with multidisciplinary health 
personnel; communication for patients and relatives, with 
clinical reasoning and decision making processes, based 
on the standards of physical therapy practices, with 
professional ethics and morality 

 
376-465 กำรฝึกงำนคลนิิกทำงกำยภำพบ ำบัด 6   4(0-16-0) 
  (Clinical Practices in Physical Therapy V) 
รำยวชิำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน:  376-361 

การปฏิบัติงานคลินิกทางกายภาพบ าบัดใน
สถานพยาบาลและสถาบันสุขภาพในส่วนกลาง และ
ภูมิภาค เนน้ประยกุตแ์ละบูรณาการความรู้ และการจดัการ
ทางกายภาพบ าบัดในผู ้ป่วยท่ีมีปัญหาระบบกล้ามเน้ือ 
กระดูกและข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและ



หลอดเลือด และภาวะอ่ืนๆ ในเด็ก ท่ีซับซ้อนมากข้ึน การ
แสวงหาความรู้ การใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ การบันทึก การ
เขียนรายงานผู ้ป่วย และการน าเสนอกรณีศึกษา การศึกษา
ระบบและการบริหารงานทางกายภาพบ าบดั การท างานเป็นทีม
ร่วมกบับุคลากรสุขภาพ การส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติ โดยใช้
กระบวนการคิดและตดัสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิก
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 
              Clinical practice in physical therapy in hospitals and 
health institutions in central and regional areas; emphasis on 
the application and integration of knowledge, and physical 
therapy management for  more complicated musculoskeletal, 
neurological, respiratory and cardiovascular patients and other 
conditions for pediatric patients; knowledge acquisition; 
evidence-based practice; patient records and reports; case 
study presentations; physical therapy administrative systems; 
team work with multidisciplinary health personnel; 
communication for patients and relatives, with clinical 
reasoning and decision making processes based on the 
standards of physical therapy practices, with professional 
ethics and morality 
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