รายชื่อสถาบันและหลักสูตรที่ขอรับรองการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพกายภาพบําบัด
รหัสกิจกรรม

ชื่อสถาบัน

601001 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานะ
ผู้ยื่นขอ
สถาบันหลัก

ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดคลินิก

หลักสูตรปรับปรุง

ปีพ.ศ.2559

รายชื่อสถาบันและหลักสูตรที่ขอรับรองการศึกษาในหลักสูตรกายภาพบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสกิจกรรม

ชื่อสถาบัน

สถานะ
ผู้ยื่นขอ

ชื่อหลักสูตร

603001 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันหลัก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบําบัด

603002 ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันหลัก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบําบัด

603003 ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันหลัก

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบําบัด

603004 ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันหลัก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชกายภาพบําบัด

603005 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันหลัก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

603006 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันหลัก

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด (หลักสูตรนานาชาติ)

603007 Universwity of Brighton

สถาบันต่างประเทศ MSc PHYSIOTHERAPY (FT) 2014-2015

603008 Conventry University

สถาบันต่างประเทศ Master of Science in Advancing Physiotherapy Practice

หลักสูตรปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง
ปี พ.ศ.2556
หลักสูตรปรับปรุง
ปี พ.ศ.2556
หลักสูตรใหม่
ปี พ.ศ.2557
หลักสูตรปรับปรุง
ปี พ.ศ.2559
หลักสูตรปรับปรุง
ปี พ.ศ.2559

รายชื่อสถาบันและหลักสูตรที่ขอรับรองการศึกษาในหลักสูตรกายภาพบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสกิจกรรม

ชื่อสถาบัน

สถานะ
ผู้ยื่นขอ

ชื่อหลักสูตร

603009 Keele University
603010 Governors State University
603011 ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันต่างประเทศ MSc Physiotherrapy
สถาบันต่างประเทศ Transitional Doctor of Physical Therapy Program
สถาบันหลัก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

603012 University of South Florida
603013 ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต่างประเทศ
สถาบันหลัก

603014 University of Essex

สถาบันต่างประเทศ PhD in Physiotherapy

Transitional Doctor of Physical Therapy Program
กายภาพบําบัดมหาบัณฑิต

หลักสูตรใหม่ ปี 2556

ปี 2556-2558
หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2559

รายชื่อสถาบันและหลักสูตรที่ขอรับรองการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสกิจกรรม

ชื่อสถาบัน

สถานะ
ผู้ยื่นขอ

604001 ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันหลัก

604002 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันหลัก

ชื่อหลักสูตร
*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ
การออกําลังกาย
*ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ.2555
604003 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันอื่น

*ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

604004 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันอื่น

*วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย(หลักสูตรนานาชาติ)

604005 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

สถาบันอื่น

*วิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

รายชื่อสถาบันและหลักสูตรที่ขอรับรองการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสกิจกรรม

ชื่อสถาบัน

สถานะ
ผู้ยื่นขอ

ชื่อหลักสูตร

604006 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล และ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันอื่น

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

604007 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันอื่น

*ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2556

604008 สํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

สถาบันอื่น

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

หลักสูตรปรับปรุง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
604009 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2555
สถาบันอื่น

*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต

หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ.2554
604010 Monash University

สถาบัน

*DOCTOR OF PHILOSOPHY

ปี 2556

ต่างประเทศ
604011 Bonn University

สถาบัน

ต่างประเทศ
604012 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันอื่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
604013 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันอื่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
604014 ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์
สถาบันหลัก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*Ph.D of Molekulare Biomedizin

หลักสูตรปี
2552-2558
*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง หลักสูตรปรับปรุง
(หลักสูตรนานาชาติ)
พ.ศ.2555
*ปัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง
(หลักสูตรนานาชาติ)
พ.ศ.2555
*วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ
หลักสูตรปรับปรุง
การออกําลังกาย
พ.ศ.2560

