
หลกัสูตร     วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต                 รหสัในการสมัคร  
 
สาขาวิชา     กายภาพบาํบดั  (ภาคปกต)ิ               คณะกายภาพบาํบัด 
 
           จาํนวนทีค่าดวาจะรบั ตลอดปการศกึษา  18  คน 
                                                                      
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
 

1. ผูมสีทิธิเ์ขาศกึษาในแผน ก แบบ ก2 
 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีหรือเทียบเทา หรือกําลังศึกษาในปการศึกษาสุดทายในสาขาวิชากายภาพบําบัดจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัรอง 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.50  หรือเทียบเทา 

3. ผูท่ีมีผลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL        

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดับคะแนน 52          

คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนย       

ภาษาตางประเทศ   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษผูสมัครตอง

เขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขียนที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ 

4. กรณีคุณสมบัติผูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมัติสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชากอนสมัคร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรับสมัครตางๆ 

5. ผูท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑขางตนอาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาตามดุลยพินิจ

ของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

   2. ผูมสีทิธิเ์ขาศกึษาในแผน ข 

เฉพาะแผน ข  เปดรบัสมคัรเฉพาะทางดานระบบกระดกูและกลามเนือ้  และทางดานโรคหลอดเลอืดสมอง           

และจาํนวนนกัศกึษาทีผ่านการสอบคดัเลอืกใหเปนผูมสีทิธิเ์ขาศกึษาไมนอยกวา 3 คน  จงึจะเปดการเรยีนการสอน 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.50  หรือเทียบเทา 

3. มีประสบการณการทํางานทางกายภาพบําบัดในสาขาเฉพาะทางท่ีจะเลือกศึกษา ไมนอยกวา 1 ป 

4. เปนผูท่ีมีใบประกอบโรคศลิป สาขากายภาพบําบดั หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีกายภาพบําบดั 

5. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL       

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52          

คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนย       

ภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษผูสมคัรตอง

เขาสอบวชิาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนท่ีบณัฑิตวทิยาลัยจัดสอบ 

6. กรณีคุณสมบัติผูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมัติสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชากอนสมัคร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรับสมัครตางๆ 

7. ผูท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑขางตนอาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาตามดุลยพินิจ

ของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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เอกสารแนบ  กรณุาสงคนื  งานรบันกัศกึษา 



รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 
โครงสรางหลกัสูตร  
 
 
                                                                                                                                                             หนวยกติ  
แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบังคบั          15   
  
หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา         9   
  
วิทยานิพนธ           12 
 

รวมไมนอยกวา                                                                                                                                             36 
 
แผน ข 
หมวดวิชาบังคบั          18   
  
หมวดวิชาเลือกไมนอยกวา       12   
  
สารนิพนธ             6 
 

รวมไมนอยกวา                                                                                                                                             36 
 
 
                                                                                                                                                                หนวยกติ 
 
(1)  หมวดวชิาบงัคบั 
      แผน ก แบบ ก2 (15 หนวยกติ) 
 
กภกภ  553  การวัดทางกายภาพบําบดั       1(1-0-2) 
 
กภกภ  554  สถิติและระเบยีบวิธวีิจัยทางกายภาพบําบดั     2(1-2-3) 
 
กภกภ  591  การอานรายงานทางกายภาพบําบดัเชิงวิพากษ     1(1-0-2) 
 
กภกภ  593  สัมมนาทางกายภาพบําบัด 1      1(1-0-2) 
 
กภกภ  655  การตรวจคัดโรคเชงิวินจิฉยัสําหรับนักกายภาพบําบดั    2(1-2-3) 
 
กภกภ  657  การควบคมุและเรยีนรูการเคลื่อนไหวข้ันสูง                                                                                    3(2-2-5) 
 
กภกภ  672  วิธีการสอนในกายภาพบําบดั      2(1-2-3) 
 
กภกภ  694  กายภาพบําบัดขั้นสูง       3(1-4-4) 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

 2. วิชาความรูท่ัวไป 

8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

 2. วิชาความรูท่ัวไป 

     8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น.      

 
 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 



แผน ข (18 หนวยกติ) 
 
กภกภ 553 การวัดทางกายภาพบําบดั                                                                                                               1(1-0-2) 
 
กภกภ 554 สถิติและระเบยีบวิธีวจิัยทางกายภาพบาํบัด                                                                                        2(1-2-3) 
 
กภกภ 556 การฝกปฏิบตัิงานทางกายภาพบําบดัเฉพาะทาง 1                                                                               3(0-9-3) 
 
กภกภ 557 การฝกปฏิบตัิงานทางกายภาพบําบดัเฉพาะทาง 2                                                                               3(0-9-3) 
 
กภกภ 591 การอานรายงานทางกายภาพบําบัดเชงิวิพากษ                                                                                   1(1-0-2) 
 
กภกภ 593 สัมมนาทางกายภาพบําบัด 1                                                                                                           1(1-0-2) 
 
กภกภ 655 การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสําหรบันกักายภาพบําบัด                                                                          2(1-2-3) 
 
กภกภ 657 การควบคุมและเรียนรูการเคลื่อนไหวข้ันสูง                                                                                      3(2-2-5) 
 
กภกภ 672 วิธีการสอนในกายภาพบําบัด                                                                                                          2(1-2-3) 
 
กภกภ 694 กายภาพบําบดัขัน้สูง                                                                                                                      3(1-4-4) 
 
(2) หมวดวชิาเลอืก 
 
(2.1) สาํหรบัแผน ก แบบ ก 2 (ไมนอยกวา 9 หนวยกติ) 
 
กภกภ 552 ความผิดปกตทิางระบบกระดูกและกลามเนื้อและการจัดการ                                                                 2(2-0-4) 
 
กภกภ 556 การฝกปฏิบตัิงานทางกายภาพบําบดัเฉพาะทาง 1                                                                               3(0-9-3) 
 
กภกภ 557 การฝกปฏิบตัิงานทางกายภาพบําบดัเฉพาะทาง 2                                                                               3(0-9-3) 
 
กภกภ 558 ภาวะผูนําและการเปนผูประกอบการในกายภาพบําบดั                                                                        2(1-2-3) 
 
กภกภ 559 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกายภาพบําบดั                                                                                             2(1-2-3) 
 
กภกภ 560 กายภาพบําบดัทางเดก็ในการใหบริหารชวยเหลือระยะแรกเริม่                                                             2(1-2-3) 
 
กภกภ 561 การประเมนิพฒันาการในกายภาพบําบัดทางเด็ก                                                                                3(1-4-4) 
 
กภกภ 562 ความกาวหนาในกายภาพบําบัดทางเด็ก                                                                                            2(1-2-3) 
 
กภกภ 563 กายภาพบําบดัในระบบการศึกษาพิเศษ                                                                                            2(1-2-3) 
 
กภกภ 564 เทคโนโลยีอํานวยความสะดวกสําหรบัความพิการทางรางกาย                                                               2(1-2-3) 
 
กภกภ 565 กรอบแนวคิดในกายภาพบําบดัสําหรบัผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง                                                         3(2-2-5) 
 
กภกภ 566 ความกาวหนาในกายภาพบําบัดในผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง                                                              2(1-2-3) 
 
กภกภ 569 การฝกงานตางประเทศ                                                                                                                  2(0-6-2) 
 
กภกภ 571 การบําบดัดวยการจดั ดัด ดึง ระดับวชิาชีพ 1                                                                                     3(2-2-5) 
 
กภกภ 572 การบําบดัดวยการจดั ดัด ดึง ระดับวชิาชีพ 2                                                                                     3(2-2-5) 
 
กภกภ 575 กายภาพบําบดักับการสงเสรมิสุขภาพ                                                                                               2(2-0-4) 
 
กภกภ 576 กายภาพบําบดัชมุชนขั้นสูง 1                                                                                                          3(2-2-5) 
 
กภกภ 577 กายภาพบําบดัชมุชนขั้นสูง 2                                                                                                          3(2-2-5) 
 
กภกภ 614 สรีรวิทยาประยุกตทางกายภาพบําบดั                                                                                               3(2-2-5) 
 



 
กภกภ 626 การยศาสตรประยุกตในความผิดปกติทางระบบกระดกูและกลามเนื้อ                                                     2(2-0-4) 
 
กภกภ 628 ทฤษฎีและการจัดการความเจ็บปวด                                                                                                  2(2-0-4) 
 
กภกภ 641 หัวขอในสาขาท่ีสนใจ                                                                                                                     1(0-3-1) 
 
กภกภ 636 ปฏบิัติทางคลนิิกขัน้สูงในระบบกระดูกและกลามเนื้อ                                                                           1(0-3-1) 
 
กภกภ 637 ปฏบิัติทางคลนิิกขัน้สูงในระบบประสาท                                                                                            1(0-3-1) 
 
กภกภ 638 ปฏบิัติทางคลนิิกขัน้สูงในระบบทางเดินหายใจและหัวใจ                                                                      1(0-3-1) 
 
กภกภ 639 ปฏบิัติทางคลนิิกขัน้สูงในผูปวยเด็ก                                                                                                  1(0-3-1) 
 
กภกภ 640 ปฏบิัติทางคลนิิกขัน้สูงในชุมชน                                                                                                       1(0-3-1) 
 
กภกภ 693 ชีวกลศาสตรและคิเนซิโอโลยขีั้นสูง                                                                                                  3(2-2-5) 
 
บฑคร 521 จรยิธรรมการวจิัย                                                                                                                          1(1-0-2) 
  
(2.2) สําหรบั แผน ข (ไมนอยกวา 12 หนวยกติ) 
 
กภกภ 552 ความผิดปกตทิางระบบกระดูกและกลามเนื้อและการจัดการ                                                                 2(2-0-4) 
 
กภกภ 558 ภาวะผูนําและการเปนผูประกอบการในกายภาพบําบดั                                                                        2(1-2-3) 
 
กภกภ 559 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกายภาพบําบดั                                                                                              2(1-2-3) 
 
กภกภ 560 กายภาพบําบดัทางเดก็ในการใหบริหารชวยเหลือระยะแรกเริม่                                                             2(1-2-3) 
 
กภกภ 561 การประเมนิพฒันาการในกายภาพบําบัดทางเด็ก                                                                                3(1-4-4) 
 
กภกภ 562 ความกาวหนาในกายภาพบําบัดทางเด็ก                                                                                            2(1-2-3) 
 
กภกภ 563 กายภาพบําบดัในระบบการศึกษาพิเศษ                                                                                            2(1-2-3) 
 
กภกภ 564 เทคโนโลยีอํานวยความสะดวกสําหรบัความพิการทางรางกาย                                                               2(1-2-3) 
 
กภกภ 565 กรอบแนวคิดในกายภาพบําบดัสําหรบัผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง                                                         3(2-2-5) 
 
กภกภ 566 ความกาวหนาในกายภาพบําบัดในผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง                                                              2(1-2-3) 
 
กภกภ 569 การฝกงานตางประเทศ                                                                                                                  2(0-6-2) 
 
กภกภ 571 การบําบดัดวยการจดั ดัด ดึง ระดับวชิาชีพ 1                                                                                     3(2-2-5) 
 
กภกภ 572 การบําบดัดวยการจดั ดัด ดึง ระดับวชิาชีพ 2                                                                                     3(2-2-5) 
 
กภกภ 575 กายภาพบําบดักับการสงเสรมิสุขภาพ                                                                                               2(2-0-4) 
 
กภกภ 576 กายภาพบําบดัชมุชนขั้นสูง 1                                                                                                          3(2-2-5) 
 
กภกภ 577 กายภาพบําบดัชมุชนขั้นสูง 2                                                                                                          3(2-2-5) 
 
กภกภ 614 สรีรวิทยาประยุกตทางกายภาพบําบดั                                                                                                3(2-2-5) 
 
กภกภ 626 การยศาสตรประยุกตในความผิดปกติทางระบบกระดกูและกลามเนื้อ                                                     2(2-0-4) 
 
กภกภ 628 ทฤษฎีและการจัดการความเจ็บปวด                                                                                                  2(2-0-4) 
 
กภกภ 641 หัวขอในสาขาท่ีสนใจ                                                                                                                    1(0-3-1) 
 
 



  
กภกภ 636 ปฏบิัติทางคลนิิกขัน้สูงในระบบกระดูกและกลามเนื้อ                                                                           1(0-3-1) 
 
กภกภ 637 ปฏบิัติทางคลนิิกขัน้สูงในระบบประสาท                                                                                            1(0-3-1) 
 
กภกภ 638 ปฏบิัติทางคลนิิกขัน้สูงในระบบทางเดินหายใจและหัวใจ                                                                      1(0-3-1) 
 
กภกภ 639 ปฏบิัติทางคลนิิกขัน้สูงในผูปวยเด็ก                                                                                                  1(0-3-1) 
 
กภกภ 640 ปฏบิัติทางคลนิิกขัน้สูงในชุมชน                                                                                                       1(0-3-1) 
 
กภกภ 657 การควบคุมและเรียนรูการเคลื่อนไหวข้ันสูง                                                                                       3(2-2-5) 
 
กภกภ 693 ชีวกลศาสตรและคิเนซิโอโลยขีั้นสูง                                                                                                  3(2-2-5) 
 
บฑคร 521 จรยิธรรมการวจิัย                                                                                                                         1(1-0-2) 
 
นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกลาวขางตน นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนไดจากรายวิชาท่ี 
เปดสอนในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล และจากรายวิชาในระดับบณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลยั 
อ่ืนๆ ตามความสนใจ ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารยท่ีปรึกษา 
 
(3) วทิยานพินธ (12 หนวยกติ) 
กภกภ 698 วิทยานิพนธ                                                                                                                             12(0-36-0) 
 
(4) สารนพินธ (6 หนวยกติ) 
กภกภ 697 สารนิพนธ                                                                                                                                  6(0-18-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 

 
งานวจิัยของหลกัสูตร เนนหนักทางดาน  
 1.  Movement Analysis   2.  Balance Performance     
 3.  Muscle Performance  4.  Orthopaedic Physiotherapy 
 5.  Neurological Physiotherapy    6.  Paediatric  Physiotherapy  
 

 
จุดเดนของหลกัสูตร   

1. พัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานวิจยัทางกายภาพบําบัดและสาขาที่เก่ียวของ 
2. พัฒนาความสามารถดานการเรียนการสอนและความเปนครู เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเปนอาจารย   

นักวิชาการ และนักวิจยั หรือนักวิชาชีพตอไป 
3. เปนหลักสูตรท่ีใหองคความรูดานกายภาพบําบัดในเชิงลึก ทําใหอธิบายการเปลีย่นแปลงในทางคลินิกไดอยางด ี
4. มีองคความรูท่ีหลากหลาย สามารถใชประยุกตกับศาสตรในดานตาง ๆ เพื่อการคนควาในดานตางๆไดกวางขวาง

ยิ่งขึน้ 
 
 

การสมคัร 
 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        
 
 
 

หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน                     จํานวน  2   ฉบับ 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (เฉพาะผูสมัคร แผน ข)    จํานวน  2  ฉบบั 



 
 

- ใบประกอบโรคศิลป (เฉพาะผูสมัคร แผน ข)      จํานวน  2 ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 

ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 

(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg 

 
 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. นักวิจยัในงานทางกายภาพบําบดั 
2. ผูถายทอดความรูในสาขากายภาพบําบัดหรือสาขาท่ีเก่ียวของในสถาบันอุดมศึกษา 
3. นักกายภาพบําบดัผูมคีวามเชี่ยวชาญ/ผูควบคมุการฝกปฏบิัติงานดานกายภาพบําบัด 

 
 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 
     1.   อ.ดร. สนุยี  บวรสนุทรชยั              (E-mail : sunee.bov@mahidol.ac.th) 
           หอง 208   ชั้น 2 คณะกายภาพบําบัด ม.มหิดล  ศาลายา  
           โทรศัพท 0 2441 5450 ตอ 20804  โทรสาร 0 2441 5454 
 
     2.  อ.ดร.ทพิยวด ี บรรพระจนัทร    (E-mail : tipwadee.bun@mahidol.ac.th) 
          หอง 218   ชั้น 2 คณะกายภาพบําบัด  ม.มหิดล  ศาลายา  
          โทรศัพท 0 2441 5450 ตอ 21704  โทรสาร 0 2441 5454 
 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 
          นางสาวอารรีตัน  งามขาํ               (E-mail : areerat.ngm@mahidol.ac.th) 
      หอง 202   ชั้น 2 คณะกายภาพบําบัด ม.มหิดล ศาลายา 
          โทรศัพท   0 2441 5450 ตอ 20205   โทรสาร  0 2441 5454     
 
 
 
 

หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th  
 

 
หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129 

E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 
 


