
                                                                        รหสัในการสมัคร        
 
หลกัสูตร     ประกาศนยีบตัรบณัฑิต               
 
สาขาวิชา     กายภาพบาํบดัคลนิิก  (ภาคปกต)ิ              คณะกายภาพบาํบัด 

  
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   19   คน 
 
 
เปดสอน  2  วิชาเอก  คอื 
1. กายภาพบาํบดัดวยการจัด ดัด ดงึ           
2. กายภาพบาํบดัในโรคหลอดเลอืดสมอง  
 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร 
 

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด 
2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 
3. เปนผูถือใบประกอบวิชาชพีกายภาพบําบดัหรือใบประกอบโรคศลิปะสาขากายภาพบําบัด 
4. มีประสบการณทางคลนิิกท่ีเหมาะสมกับสาขาเฉพาะทาง อยางนอย 500 ชั่วโมง ณ วันเริม่เปดภาคเรียน 
5. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน 
หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศูนยภาษาตางประเทศ   
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชา
ภาษาอังกฤษในวันสอบขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจัดสอบ 

6. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย
ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

7. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว อาจไดรบัการพจิารณาคัดเลือกใหสมัครเขาศึกษาตามดุลยพนิิจของ   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดบีณัฑติวิทยาลัย 

 
 
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

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.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรอืประกาศบณัฑติวทิยาลยั  
ณ  สาํนกังานบณัฑติวทิยาลยัสาขาทกุแหง 
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โครงสรางหลกัสูตร 
 

         
        หนวยกติ  
 

หมวดวิชาแกน                                                                                                                                             12   
  
หมวดวิชาบังคบั (ตามวิชาเอก)                                                                                                                          8   
 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                                                                                                                              4 
 
รวมไมนอยกวา                                                                                                                                            24 
 

 
 

              หนวยกติ 
(1) หมวดวชิาแกน  12 หนวยกติ  
กภกภ 556 การฝกปฏิบตัิงานทางกายภาพบําบดัเฉพาะทาง 1      3(0-9-3) 
 
กภกภ 557 การฝกปฏิบตัิงานทางกายภาพบําบดัเฉพาะทาง 2      3(0-9-3) 
 
กภกภ 558 ภาวะผูนําและการเปนผูประกอบการในกายภาพบําบดั      2(1-2-3) 
 
กภกภ 591 การอานรายงานทางกายภาพบําบัดเชงิวิพากษ       1(1-0-2) 
 
กภกภ 593 สัมมนาทางกายภาพบําบัด 1        1(1-0-2) 
 
กภกภ 655 การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสําหรบันกักายภาพบําบัด      2(1-2-3) 
 
(2) หมวดวชิาบงัคบั (ตามวชิาเอก)    8   หนวยกติ 
 
วชิาเอกกายภาพบาํบดัดวยการจดั ดดั ดงึ 
 
กภกภ 552 ความผิดปกตทิางระบบกระดูกและกลามเนื้อและการจัดการ     2(2-0-4) 
 
กภกภ 571 การบําบดัดวยการจดั ดัด ดึง ระดบัวชิาชีพ 1       3(2-2-5) 
 
กภกภ 572 การบําบดัดวยการจดั ดัด ดึง ระดบัวชิาชีพ 2       3(2-2-5) 
 
วชิาเอกกายภาพบาํบดัในโรคหลอดเลอืดสมอง 
 
กภกภ 565 กรอบแนวคิดสําหรบักายภาพบําบัดในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง     3(2-2-5) 
 
กภกภ 566 ความกาวหนาในกายภาพบําบัดในผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง     2(1-2-3) 
 
กภกภ 657 การควบคุมและเรียนรูการเคลื่อนไหวข้ันสูง        3(2-2-5) 
 
วชิาเอกกายภาพบาํบดัทางเดก็ 
 
กภกภ 561 การประเมนิพฒันาการในกายภาพบําบัดทางเด็ก      3(1-4-4) 
 
กภกภ 562 ความกาวหนาในกายภาพบําบัดทางเด็ก       2(1-2-3) 
 
กภกภ 657 การควบคุมและเรียนรูการเคลื่อนไหวข้ันสูง        3(2-2-5) 
 
วชิาเอกกายภาพบาํบดัชมุชนและการสงเสรมิสขุภาพ 
 
กภกภ 575 กายภาพบําบดักับการสงเสรมิสุขภาพ                     2(2-0-4) 
 
กภกภ 576 กายภาพบําบดัชมุชนขั้นสูง 1        3(2-2-5) 
 
กภกภ 577 กายภาพบําบดัชมุชนขั้นสูง 2        3(2-2-5) 
 
 
 
 



 
(3)หมวดวชิาเลอืกไมนอยกวา   4  หนวยกติ 
 
กภกภ 553 การวัดทางกายภาพบําบดั         1(1-0-2) 
 
กภกภ 559 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกายภาพบําบดั       2(1-2-3) 
 
กภกภ 560 กายภาพบําบดัทางเดก็ในการใหบริหารชวยเหลือระยะแรกเริม่     2(1-2-3) 
 
กภกภ 563 กายภาพบําบดัในระบบการศึกษาพิเศษ       2(1-2-3) 
 
กภกภ 564 เทคโนโลยีอํานวยความสะดวกสําหรับความพิการทางรางกาย     2(1-2-3) 
 
กภกภ 569 การฝกงานตางประเทศ         2(0-6-2) 
 
กภกภ  597 โครงการวิจยัทางกายภาพบําบดั        2(2-0-6) 
 
กภกภ  614 สรีรวิทยาประยุกตทางกายภาพบาํบัด       3(2-2-5) 
 
กภกภ  623 ชีวกลศาสตรของสันหลัง         2(2-0-4) 
 
กภกภ  624 ชีวกลศาสตรของขอตอรยางค        2(2-0-4) 
 
กภกภ  626 การยศาสตรประยุกตในความผดิปกติทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ    2(2-0-4) 
 
กภกภ  627 การพัฒนาการเคลื่อนไหวตลอดชวงชวีิต       3(3-0-6) 
 
กภกภ  628 ทฤษฎีและการจดัการความเจ็บปวด        2(2-0-4) 
 
กภกภ  635 การศึกษาอิสระ          1(0-3-1) 
 
กภกภ  693 ชีวกลศาสตรและคิเนซิโอโลยีขัน้สูง        3(2-2-5) 
 
* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
จุดเดนของหลกัสูตร 

 เปนหลักสูตรท่ีมีแหงเดียวในประเทศไทย และเปนหลักสูตรทางดานคลินิกท่ีมีนักกายภาพบําบัดตองการเรียนมากที่สุด
ในตางประเทศ  และเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาบุคลากรเพื่อเจาะจงทางคลินิกดวยการใชมือในการตรวจ  ประเมิน  และรักษา  
ผูปวยท่ีมีปญหาทางดานระบบกระดูกและกลามเนื้อ 
 
 

การสมคัร 
รับสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ 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  ฉบบั 

- สําเนาใบประกอบโรคศิลป          จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณทํางาน       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 

      นักวิชาชีพกายภาพบําบัดเฉพาะทาง  ประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลท่ีมีแผนกกายภาพบําบัดคลินิกกายภาพบาํบัด  
สถานประกอบการ  ชุมชน  และสถานท่ีอ่ืนๆ  ท่ีมกีารบริการดานกายภาพบําบัด 

 
อาจารยผูรบัผดิชอบ     

1. อ.ดร.ครีนิท  เมฆโหรา                      (E-mail : keerin.mek@mahidol.ac.th) 
       หอง 216   ชั้น 2  คณะกายภาพบําบดั   

             999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม 73170       
             โทรศัพท 0 2441 5450 ตอ 21603      โทรสาร 0 2441 5454 

2. อ.ดร.ชตุมิา  ชลายนเดชะ                    (E-mail : chutima.jal@mahidol.ac.th) 
       หอง 218  ชั้น  2  คณะกายภาพบําบดั   

             999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พทุธมณฑล นครปฐม 73170       
             โทรศัพท 0 2441 5450 ตอ 21806      โทรสาร 0 2441 5454 
 
 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 
           นางสาวสทุธวิรรณ  เหมอืนโพธิ ์             (E-mail : suttiwan.mue@mahidol.ac.th) 

 คณะกายภาพบําบัด  ชั้น 3  เลขท่ี 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170  
 โทรศัพท   0 2441 5450 ตอ 20207        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 

 
 


