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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ชื"อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ   คณะกายภาพบําบดั 
 

หมวดที" ๑  ข้อมูลท ั"วไป 
๑. รหสัและชื"อหลักสูตร  
  ภาษาไทย หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชากิจกรรมบําบดั 
  ภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Therapy  
   

๒. ชื"อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื>อเตม็   : วิทยาศาสตรบณัฑิต (กิจกรรมบําบดั)  

  ชื>อย่อ : วท.บ.(กิจกรรมบําบดั)  
ภาษาองักฤษ ชื>อเตม็ : Bachelor of Science (Occupational Therapy)  
  ชื>อย่อ  : B.Sc. (Occupational Therapy) 
   

๓. วิชาเอก (ถ้ามี) ไมมี่ 
 

๔. จาํนวนหน่วยกติท ี"เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   
 ๑๓๓ หน่วยกิต 

 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ     
   เป็นหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี (๔ ปี)  
  ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร 
   หลกัสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบติัการ 

๕.๓  ภาษาที"ใช้  
การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตําราเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
๕.๔  การรับเข้าศึกษา 

- รับนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาตา่งประเทศที>สามารถพดู ฟัง อา่น เขียน และเข้าใจภาษาไทย
ได้ดี 

- เป็นไปตามระเบียบการสอบคดัเลือกบุคคลเข้าศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ระบบรับตรง และระเบียบการสอบคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา  
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๕.๕   ความร่วมมือกับสถาบันอ ื"น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที>จัดการเรียนการสอนโดยตรง โดยได้รับความร่วมมือทาง
วิชาการจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่นกักิจกรรมบําบดัจากหน่วยงานรัฐและเอกชน และเครือข่ายสาธารณสขุอื>นๆ ได้แก่ 
 
โรงพยาบาลตํารวจ สถาบนัไพดี Y 
โรงพยาบาลศรีธญัญา สถาบนัประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 
โรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้า สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี 
โรงพยาบาลตรัง สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา 
โรงพยาบาลสระบรีุ สถาบนัการเรียนรู้เดก็สมองพิการบ้านแมน่ก 
โรงพยาบาลลําปาง สถาบนัสิรินธรเพื>อการพื Yนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
โรงพยาบาลลําพนู ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
โรงพยาบาลลําสนธิ ศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สงูอายบุ้านบางแค 
โรงพยาบาลดอนตมู ศนูย์ฟืYนฟสูมรรถภาพคนงาน สํานกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 
โรงพยาบาลสวนปรุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
โรงพยาบาลหาดใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 
โรงพยาบาลมนารมย์ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกมุารี (หลวงพ่อเปิ>นอปุถมัภ์) 
โรงพยาบาลพทุธชินราช บ้านพกัผู้สงูอายคุามิลเลียนโซเซียลเซนเตอร์ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สมาคมสายใยครอบครัว 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ] เครือข่ายผู้ นําสขุภาวะ 

 
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส ําเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 

 ๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กิจกรรมบําบดั พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ>มเปิดสอนตั Yงแตภ่าคการศกึษาที> ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๙ 

  ๖.๒ คณะกรรมการประจําคณะกายภาพบําบดั เห็นชอบหลกัสตูรในการประชมุ 
ครั Yงที> ๑๕/๒๕๕๘ วนัที> ๒๓ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั>นกรองหลกัสตูร พิจารณารับรองหลกัสตูรในการประชมุ 
ครั Yงที> ๒/๒๕๕๙  วนัที> ๔ เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๖.๔ ที>ประชมุคณะกรรมการประจํา มหาวิทยาลยัมหิดล  
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรในการประชมุ  
ครั Yงที> ๗/๒๕๕๙  วนัที> ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖.๕ ที>ประชมุสภามหาวิทยาลยัมหิดล อนมุติัหลกัสตูรในการประชมุ  
ครั Yงที> ๕๐๘ วนัที> ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖.๖ คณะอนกุรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบดั พิจารณาให้การรับรองสถาบนัการศกึษาในการประชมุ 
ครั Yงที> -  วนัที> ๑๔ เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖.๗ คณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบําบดั รับรองหลกัสตูรในการประชมุ 
ครั Yงที> ๙-๑/๒๕๖๐ ตั Yงแต ่ วนัที> ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ถงึ วนัที> ๒๓  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๘ ที>ประชมุสภามหาวิทยาลยัมหิดล รับทราบการรับรองหลกัสตูรในการประชมุ  

ครั Yงที> ๕๒๑  วนัที> ๒๑ เดือน มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท ี"มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 คาดว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็น
หลกัสูตรที>มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที>จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศ
คณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบําบดั เรื>อง หลกัเกณฑ์และแบบประเมินเพื>อการรับรองสถาบนัการศกึษาที>จดั
การศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขากิจกรรมบําบดั พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๘. อาชีพท ี"สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

 นกักิจกรรมบําบดัในสถานพยาบาล/ศนูย์ให้บริการด้านสขุภาพทกุระดบั (ปฐมภมิู ทติุยภมิู ตติยภมิู) ที>มี
ส่วนงานกิจกรรมบําบัดสําหรับผู้ ที>หย่อนสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และ/หรือ จิตสงัคม ตลอดทุกช่วงวยั 
หน่วยงานที>ต้องการกิจกรรมบําบัดเพื>อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โรงเรียน ศูนย์การพัฒนาเด็ก ศูนย์ดูแล
ผู้สงูอาย ุศนูย์สง่เสริมสขุภาพครอบครัว/ชมุชน ศนูย์นนัทนาการ ฯลฯ ตลอดจนศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท-
เอก สาขากิจกรรมบําบดัหรือสาขาที>เกี>ยวข้อง ทั Yงในและตา่งประเทศ 
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๙. ชื"อ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 

ชื"อ – นามสุกล 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน : ปีท ี"ส ําเร็จการศึกษา 
๑ ๓-๘๖๐๓-๐๐๑๓x-xx-x 

นางสาวกนันิกา  เพิ>มพนูพฒันา 
อาจารย์ ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (พฒันาการมนษุย์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๘ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๕ 

๒ ๓-๕๗๐๙-๐๐๖x-xx-x 
นายพีรเดช  ธิจนัทร์เปียง 

อาจารย์ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาตร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๙ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๕ 

๓ ๓-๕๐๑๒-๐๐๗๙x-xx-x 
นายวีรวฒัน์  แสนศรี 

อาจารย์ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๖ 
วท.ม. (สรีรวิทยา)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๙ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๕ 

๔ ๓-๑๐๐๙-๐๔๕๐x-xx-x  
นายศภุลกัษณ์  เข็มทอง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Occupational Therapy) 
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๕๐ 
M.Clin.Sc.(Mental Health)  
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๔๗ 
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกําลงักาย) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๒ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๓๙ 

๕ ๓-๕๐๐๗-๐๐๕๒x-xx-x 
นายอนชุาติ  เขื>อนนิล 

อาจารย์ Ph.D. (Occupational Science) 
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๖ 
M.Sc. (Health Sciences) 
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๒ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๖ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๓ 
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๑๐. สถานที"จัดการเรียนการสอน 
- คณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัมหิดล  ๙๙๙  ถนนพทุธมณฑลสาย ๔ ตําบลศาลายา   

   อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
- คณะหรือสถาบนัอื>นๆ ในมหาวิทยาลยัมหิดล 
- หน่วยงานกิจกรรมบําบดัของสถานพยาบาลสว่นกลางและสว่นภมิูภาค และหน่วยงานอื>นๆ ที>มี 
 ความต้องการนกักิจกรรมบําบดัเพื>อผู้ ที>มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตสงัคม การเรียนรู้และการ 
 พฒันาเดก็  

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที"จาํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  

   ปัจจุบนัประเทศไทยได้มีการเปลี>ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปในหลาย ๆ ด้าน เนื>องจากจํานวนประชากร
ที> เพิ>มมากขึ Yน โดยเฉพาะกลุ่มที>เป็นวัยทํางาน มีการเพิ>มประชากรในชุมชนเมืองมากขึ Yน และมีแรงงาน
ภาคอตุสาหกรรมและบริการเพื>อตอบสนองต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมกบัมีการเปลี>ยนแปลงด้าน
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ มีการปรับระบบการให้บริการด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดําเนินชีวิต และการใช้บริการ
สขุภาพของคนไทยที>เปลี>ยนแปลงไปทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื Yอรังจนถึงความพิการทุกช่วงวยั ประชากรผู้สงูอายุ
และเดก็ที>มีความต้องการพิเศษ วยัรุ่นและวยัทํางานที>มีภาวะสขุภาพจิต เพิ>มมากขึ Yน สง่ผลตอ่การใช้งบประมาณ
ของประเทศ ทําให้ค่าใช้จ่ายในสว่นของการรับบริการสขุภาพเพิ>มมากขึ Yน  ดงันั Yนหลกัสตูรกิจกรรมบําบดัจึงมีการ
พฒันาหลกัสตูรที>เน้นการเสริมสร้างสขุภาวะ การป้องกนัสง่เสริมสขุภาพ การประเมินและการออกแบบโปรแกรม
บําบดัฟืYนฟใูนระดบัรายบคุคล รายกลุม่ผู้ ที>มีความต้องการใกล้เคียงกนัตามภาวะความบกพร่องทางร่างกาย และ/
หรือ จิตสงัคม จนถงึครอบครัวและชมุชนที>มีความเสี>ยงทางด้านสขุภาพตอ่ศกัยภาพ (ความสขุความสามารถ) ใน
การทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต รวมทั Yงปรับรายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของสงัคมที>
เน้นคณุภาพชีวิตและสขุภาวะของการอยู่ร่วมกนัในสงัคมไทยและสากล 

๑๑.๒ สถานการณ์หรือ ารพ ัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 เนื>องจากสถานการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมไทยที>เปลี>ยนแปลงไปส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินชีวิต  
ซึ>งปัจจุบนัสงัคมไทยได้เปลี>ยนแปลงไปสู่สงัคมครอบครัวเดี>ยวมากขึ Yน ผู้สงูอายุขาดผู้ดแูล เด็กและวยัรุ่นขาดการ
กระตุ้นส่งเสริมระดบัการพฒันาทกัษะชีวิต จํานวนผู้ ที>มีความบกพร่องทางร่างกายและ/หรือจิตสงัคมสงูขึ Yนด้วย
ภาวะสงัคมที>มีการแข่งขนักนัสงู ขาดการพึ>งพาอาศยักนั มีภาวะตงึเครียดทางอารมณ์ ภาวะสงัคมที>มีการเรียกร้อง
ความยุติธรรม รักษาสิทธิผลประโยชน์ และการแสดงออกทางการเมืองที>ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตด้านลบของคน
ส่วนใหญ่ในสงัคม ดงันั Yนจึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมบําบัด เพื>อผลิตนักกิจกรรมบําบัดให้
สามารถเข้าใจปัญหาของสังคมและมีคุณสมบัติที> สอดคล้องกับการคิดเ ชิงระบบต่อการแก้ปัญหา 
ในระดบัชมุชนและสงัคมให้ยั>งยืน  
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๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี"ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
     ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

   จากสถานการณ์ของสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยที>เปลี>ยนแปลงไป ส่งผลให้ต้องพัฒนา
หลกัสูตรในเชิงรุกที>มีศกัยภาพและปรับเปลี>ยนตามกระแสและแนวโน้มการดูแลสขุภาพและสขุภาวะของคนใน
สังคม ดังนั Yนหลักสูตรจะต้องมีการปรับให้มีการมองบุคคลอย่างเป็นองค์รวมตามกรอบอ้างอิงสากลทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เพื>อพิจารณาถึงการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการออกแบบโปรแกรมเพื>อสุขภาวะทางร่างกาย จิตสังคม จิตวิญญาณ 
สติสมัปชญัญะ (ปัญญา) ในระดบัส่วนบุคคลกับสิ>งแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตสงัคมที>ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตและศกัยภาพการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตในสงัคม ส่งเสริมให้เกิดการสื>อสารให้ชมุชนมีความเข้มแข็ง เห็น
ความสําคญัต่อการพัฒนาพลเมืองดีที>มีการรู้คิดดูแลจัดการตนเองและช่วยเหลือผู้ อื>นด้วยทักษะที>จําเป็นทาง
กิจกรรมบําบดั  หลกัสตูรจงึเน้นให้นกัศกึษาเป็นผู้ ที>ใฝ่รู้ รู้จกัการค้นคว้า พิจารณาโดยใช้สติสมัปชญัญะด้วยหัวใจ
ของความเป็นมนุษย์ ความมีเหตุผลทางวิชาชีพ ความร่วมมือกับสหวิชาชีพ  มีจิตอาสา มีจิตสํานึก และ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  
  ๑๒.๒ ความเกี"ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
  ความเกี>ยวข้องของการพัฒนาหลกัสูตรต่อพันธกิจของสถาบัน ประการแรกคือพัฒนาองค์ความรู้ที>
สอดคล้องกบัปัญหาของสงัคมและประชากร โดยเน้นให้บณัฑิตมีคณุภาพตามมาตรฐานสากลและมีคณุลกัษณะ
ตามค่านิยมและวัฒนธรรม มีการพัฒนาระบบสุขภาพ การให้บริการที>ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ เห็น
ความสําคญัของการส่งเสริมสขุภาพทั Yงทางด้านร่างกายและจิตใจต่อผู้ รับบริการ มีจิตสํานึกและศกัยภาพในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ ื"นท ี"เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ ื"นของสถาบัน  

๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรท ี"สอนโดยคณะอื"น 
  รายวิชาในหลกัสตูรที>เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๔ รายวิชา รวม ๑๐ หน่วยกิต ได้แก่ 

 จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั Yนพื Yนฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 114 Basic Biology 2 (2-0-4) 
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistic for Health Science 2 (2-0-4) 
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื Yนฐาน ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS 202 Basic Physiology 3 (2-3-5) 
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื Yองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ        ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6) 
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รายวิชาในหลักสูตรที>เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และคณะอื>นๆ ได้แก่ 

  
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

ศศภอ ๑๐๓* ภาษาองักฤษระดบั ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103* English Level  1 3 (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๔*     ภาษาองักฤษระดบั ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104* English Level  2 3 (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๕*     ภาษาองักฤษระดบั ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105* English Level  3 3 (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๖*    ภาษาองักฤษระดบั ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106* English Level  4 3 (2-2-5) 
ศศภท ๑๐๐* ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100* Art of Using Thai Language in Communication   3 (2-2-5) 
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั>วไปเพื>อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development    2 (1-2-3) 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื>อการพฒันามนษุย์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development    3 (2-2-5) 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื>อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 
สมศษ ๑๑๔** กิจกรรมพลศกึษา – ลลีาศ ๑ (๐-๒-๑) 
SHED 114** Physical Education Activity – Social dance 1 (0-2-1) 
สมศษ ๑๑๗** กิจกรรมพลศกึษา – แบดมินตนั ๑ (๐-๒-๑) 
SHED 117** Physical Education Activity – Badminton 1 (0-2-1) 
สมศษ ๑๑๘** กิจกรรมพลศกึษา – เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
SHED 118** Physical Education Activity – Tennis 1 (0-2-1) 
สมศษ ๑๒๖** กิจกรรมพลศกึษา – เปตอง ๑ (๐-๒-๑) 
SHED 126** Physical Education Activity – Petaunge 1 (0-2-1) 
สมสค ๓๐๖ จิตวิทยาประยกุต์ ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 306 Applied Psychology 2 (2-0-4) 
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 จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
วกศท ๑๐๑** แอโรบิคเพื>อสขุภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 101** Aerobics for Health 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๐๒** โยคะเพื>อสขุภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 102** Yoga for Health 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๐๓** เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 103** Body Conditioning 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๐๔** เทนนิส ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 104** Lawn Tennis 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๐๕** ฟตุบอล ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 105** Soccer 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๐๙** วา่ยนํ Yา ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 109** Swimming 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๑๒** ลีลาศ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 112** Social Dance 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๑๓** เทเบิลเทนนิส ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 113** Table Tennis 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๒๑ กายและจิตใจ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 121** Mind and Body 2 (1-2-3) 

 * วิชากลุม่ภาษา  รวมทั Yงสิ Yน ๙ หน่วยกิต โดยศกึษารายวิชาบงัคบั ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทย
เพื>อการสื>อสาร ๓ หน่วยกิต และวิชาภาษาองักฤษจํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต จดักลุม่การเรียนการสอน
ตรงตามระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษา เป็นรายวิชาภาษาองักฤษ ๑-๔  

  ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรท ี"นักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ ื"นต้องมาเรียน 
        ไมมี่ 
 
  ๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
                   ๑๓.๓.๑ แต่งตั Yงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบําบัด 
ควบคมุการดําเนินการเกี>ยวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื>อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล 
ว่าด้วยการศกึษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษา
ระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัที> ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบําบดั 
เรื>อง หลักเกณฑ์และแบบประเมินเพื>อการรับรองสถาบันการศึกษาที>จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
กิจกรรมบําบดั พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๓.๓.๒ แตง่ตั Yงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาสาขากิจกรรมบําบดัทกุวิชา เพื>อทําหน้าที> 
ประสานงานกับฝ่ายการศึกษาคณะฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้ สอน และนักศึกษา พิจารณา
เนื Yอหารายวิชา การจดัการเรียนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ 

๑๓.๓.๓ ประธานหลกัสตูรหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมกบัคณะอื>นในสถาบนัที>เปิดสอนรายวิชา 
ในหลกัสูตร ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เพื>อแลกเปลี>ยนความคิดเห็น ค้นหาปัญหาการจัดการ
เรียนการสอน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั 
 

หมวดที" ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
         ๑.๑ ปรัชญา 

 มุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถ เป็นบณัฑิตที>มีศีลธรรม จริยธรรมอนัดี ทั Yงใน
ด้านการดําเนินชีวิตส่วนบุคคลและด้านวิชาชีพกิจกรรมบําบัด ผสมผสานและประยุกต์ความรู้ทาง
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื>อสร้างนกักิจกรรมบําบดัที>มีผลลพัธ์ทางการเรียนรู้ ดงันี Y 
๑. อธิบายแนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิตในการพฒันาทกัษะการดแูลตนเอง การทํางานหรือ 
 การศกึษา การใช้เวลาวา่ง การพกัผ่อน และการมีสว่นร่วมทางสงัคมในบริบทของครอบครัว 
 และชมุชน 
๒. ประยกุต์จรรยาบรรณและแนวปฏิบติัมาตรฐานวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบดั 
 ด้วยการทํางานเพื>อสงัคม 
๓. ประเมินสมรรถนะของมนษุย์ อนัได้แก่ ความสามารถทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และ 
 พฒันาการทกุช่วงวยั   
๔. ออกแบบการปฏิบติัโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิตบคุคลที>มีความบกพร่องทางร่างกาย  

 จิตใจ การเรียนรู้ และพฒันาการ และการมีสขุภาพดีภายในบริบทของครอบครัวและชมุชน 
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๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดวา่จะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศกึษา ๔ ปี 
 ๒.๑. การจัดการหลักสูตร  

แผนการพัฒนา/เปลี"ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ดัชนีช ี Gวัด 
แผนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที> ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๖๔๓) 
เ น้ น ใ ห้ นักศึกษาใ ห้ ความคิด เห็น  
คิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และประเมิน
ความรู้ด้วยตนเอง  

เพิ>มพูนทักษะอาจารย์ในการสอนโดย
ช่วยให้ผู้ เรียนแสวงหาและสร้างความรู้
ด้วยตวัเอง  

จํานวนรายวิชาตามมคอ.๓-๔ในการ
สอนแบบวัดผลการ เปลี> ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้ เรียนให้รู้จักแสวงหา
และสร้างความรู้ด้วยตวัเอง 

 แผนการพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใช้การประเมินเน้นการเปลี>ยนแปลง
ของผู้ เรียนเป็นสําคญั  

 (Transformative Assessment)  
 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที> เ น้ น
พัฒนาการด้านเจตคติ ความรู้ และ
พฤติกรรมของผู้ เรียนโดยอิงแนวคิด
กิจกรรมการดําเนินชีวิต 

จํานวนรายวิชาตามมคอ.๕-๖ ที> มี
ประเมินผลที> เ น้นพัฒนาการด้าน 
เจตคติ ความรู้ และพฤติกรรมของ
ผู้ เ รียนโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการ
ดําเนินชีวิต 

 แผนการพัฒนาทักษะการสอนของ
อาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั Yง ๖ ด้าน
ได้แก่  คุณธรรมจริยธรรม ความรู้  
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ การวิเคราะห์และ
การสื>อสาร การปฏิบติัทางวิชาชีพ 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ 
แบบเน้นปัญหา กรณีศึกษา การวิจัย 
โครงการ ผลงาน การทํางาน และ/หรือ
การตกผลกึ 

มีผลการประเมินทกัษะการสอนของ
อาจารย์ตาม มคอ.๕-๖  

 แผนการพฒันาระบบประเมินการเรียน
การสอนและประเมินรายวิชา 
 

สัมมนาอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา
แ ล ะ ผู้ ส อ น  เ พื> อ ร่ ว ม กํ า ห น ดแน ว
ทางการประเมินการเรียนการสอนและ
ป ร ะ เ มิ น ร า ย วิ ช า  เ น้ น ชี วิ ต จ ริ ง 
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ก า ร คิ ด  ค ว า ม
เปลี>ยนแปลง อนาคต สงัคม และความ
เป็นเลิศ 

มีผลการประเมินการเรียนการสอน
และการประเมินรายวิชาตาม มคอ.๗ 
นําผลการประเมินมาใช้เพื>อปรับปรุง
คณุภาพการเรียนการสอน 
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หมวดที" ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
      ๑.๑  ระบบ  
   การจดัการศกึษาให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศกึษาระดบัอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศกึษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัที> ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที> ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                 ๑.๑.๑ การศกึษาแบบหน่วยกิตทวิภาค 
        ๑.๑.๒ การคิดจํานวนหน่วยกิต 
 - รายวิชาภาคทฤษฎี ที>ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไมน้่อยกวา่ ๑๕ ชั>วโมงตอ่ภาค
การศกึษาปกติ ให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (๑ ชั>วโมง เท่ากบั ๑ หน่วยกิต) 

- รายวิชาภาคปฏิบติั ที>ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไมน้่อยกวา่ ๓๐ ชั>วโมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ  
ให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (๒-๓ ชั>วโมง เท่ากบั ๑ หน่วยกิต) 
     - การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที>ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั>วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต (๓-๖ ชั>วโมง เท่ากบั ๑ หน่วยกิต) 
     ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   มีการฝึกปฏิบติังานทางคลินิก ภาคฤดรู้อน สําหรับนกัศกึษากิจกรรมบําบดัชั Yนปีที> ๓ 
     ๑.๓  การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค  
   ไมมี่ 
 
๒. การดาํเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑ วัน – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน  

(๑) ระยะเวลาการศกึษา 
 ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรปกติ ๔ ปีการศกึษาและไมเ่กิน ๘ ปีการศกึษา เป็นไปตามข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล 
ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหิดล  
วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัที> ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒) การลงทะเบียนเรียน  
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื>อง การขึ Yนทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและการ

ลงทะเบียนเรียนหลกัสตูรปกติ (ไทย) หลกัสตูรนานาชาติ และหลกัสตูรตอ่เนื>อง พ.ศ.๒๕๕๘ 
 (๓) การวดัผลและการสําเร็จการศกึษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๕๒  
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๒.๒ คุณสมบัตขิองผู้ เข้าศึกษา  
  (๑) ต้องเป็นผู้ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
   (๒) การคดัเลือกผู้ เข้าศกึษา 

• นกัเรียนที>เข้าศกึษาโดยระบบคดัเลือกของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

• นกัเรียนที>เข้าศกึษาโดยระบบคดัเลือกของมหาวิทยาลยัมหิดล 
       ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
    ปัญหาการปรับตวัในการเรียนจากระดบัมธัยมศึกษามาเป็นระดบัมหาวิทยาลยั เช่น การแบ่งเวลาในการ
เรียนร่วมกบัการทํากิจกรรม การค้นคว้าหาความรู้เพิ>มเติม  

๒.๔ กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพ ื"อแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
  จดัระบบอาจารย์ที>ปรึกษา ติดตามดแูลนกัศกึษาเฉพาะราย 

   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศกึษาและกิจกรรมพิเศษ กํากบัดแูลการจดักิจกรรม 
 ๒.๕. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส ําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

จาํนวนนักศึกษา 
จาํนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ชั Yนปีที> ๑ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 
ชั Yนปีที> ๒ - ๓๕ ๓๕ ๓๕ ๓๕ 
ชั Yนปีที> ๓ - - ๓๕ ๓๕ ๓๕ 
ชั Yนปีที> ๔ - - - ๓๕ ๓๕ 

รวม ๓๕ ๗๐ ๑๐๕ ๑๔๐ ๑๔๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - ๓๕ ๓๕ 

 
 ๒.๖  งบประมาณตามแผน 

 ตารางแสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั Yงงบประมาณจากข้อมูลจริง  
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔   
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   ๒.๖.๑  รายรับและประมาณการรายรับ  

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. งบประมาณแผ่นดิน 
   - งบดําเนินการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๒. งบประมาณเงนิรายได้ 
   ๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

     

-  คา่ธรรมเนียมแรกเข้าเฉพาะ 
  นกัศกึษาใหม ่(๗๕๐ บาทตอ่คน) 

๒๖,๒๕๐ ๒๖,๒๕๐ ๒๖,๒๕๐ 
 

๒๖,๒๕๐ ๒๖,๒๕๐ 
 

- ค่าธรรมเนียมประจําภาค                     
(๓,๕๐๐ บาทต่อภาคการศกึษา) 

๗๙๑,๐๐๐ 
 

๙๐๓,๐๐๐ 
 

๙๕๙,๐๐๐ 
 

๙๘๐,๐๐๐ 
 

๙๘๐,๐๐๐ 
 

๒) ค่าหน่วยกติ* 
- บรรยาย หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท 
- ปฏิบติั/ปฏิบติัทางคลินิก ๔๐๐ บาท 

 
๘๔๙,๒๐๐ 

 

 
๑,๑๐๖,๔๐๐ 

 

 
๑,๑๒๖,๘๐๐ 

 

 
๑,๑๑๓,๐๐๐ 

 

 
๑,๑๑๓,๐๐๐ 

 
   ๓) ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร 

(๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศกึษา) 
๑,๑๓๐,๐๐๐ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๑,๓๗๐,๐๐๐ 

 
๑,๔๐๐,๐๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐๐ 

รวมทั Gงสิ Gน (บาท/ปี) ๒,๗๙๖,๔๕๐ ๓,๓๒๕,๖๕๐ ๓,๔๘๒,๐๕๐ ๓,๕๑๙,๒๕๐ ๓,๕๑๙,๒๕๐ 
หมายเหตุ:  
*  ประมาณการรายรับเฉพาะคา่หน่วยกิตของสาขาวิชากิจกรรมบําบดัยงัไมไ่ด้จดัสรรระหวา่ง มหาวิทยาลยัมหิดล (๔๐%) 

สาขากิจกรรมบําบดั คณะกายภาพบําบดั (๖๐%) ตวัเลขในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประมาณการจากจํานวนนกัศกึษาทกุชั Yนปี  
    ปีละประมาณ ๓๐-๓๕ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๑๔ 

 

๒.๖.๒ รายจ่ายและประมาณการรายจ่าย 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑ .งบบุคลากร (บาท/ปี)      
   - เงินเดือนอาจารย์  ๔,๓๓๘,๕๔๕.๑๘ ๔,๗๗๒,๓๙๙.๗๐ ๕,๒๔๙,๖๓๙.๖๗ ๕,๗๗๔,๖๐๓.๖๓ ๖,๓๕๒,๐๖๔.๐๐ 

- เงินเดือนบคุลากร* 
- เงินจดัสรรพฒันาอาจารย์* 

๑,๒๙๗,๑๒๑.๖๗ 
๓๙๖,๐๐๐.๐๐ 

๑,๔๒๖,๘๓๓.๘๔ 
๔๓๕,๖๐๐.๐๐ 

๑,๕๖๙,๕๑๗.๒๒ 
๔๗๙,๑๖๐.๐๐ 

๑,๗๒๖,๔๖๘.๙๕ 
๕๒๗,๐๗๖.๐๐ 

๑,๘๙๙,๑๑๕.๘๔ 
๕๗๙,๗๘๓.๖๐ 

๒ .งบดาํเนินการ (บาท/ปี)      
   - คา่จ้างสอนรายวิชา/

คา่ตอบแทน* 
๖๐๒,๕๗๖.๐๓ ๖๖๒,๘๓๓.๖๓ ๗๒๙,๑๑๗.๐๐ ๘๐๒,๐๒๘.๖๙ ๘๘๒,๒๓๑.๕๖ 

   - คา่สาธาณปูโภค* ๔๖๙,๙๑๘.๒๖ ๕๑๖,๙๑๐.๐๙ ๕๖๘,๖๐๑.๑๐ ๖๒๕,๔๖๑.๒๑ ๖๘๘,๐๐๗.๓๓ 
   - คา่ใช้สอย* ๑,๒๔๗,,๒๓๗.๗๒ ๑,๓๗๑,๙๖๑.๔๙ ๑,๕๐๙,๑๕๗.๖๔ ๑,๖๖๐,๐๗๓.๔๐ ๑,๘๒๖,๐๘๐.๗๔ 
   - ค่าวสัดกุารศกึษา* ๓๑๘,๖๘๓.๘๘ ๓๕๐,๕๕๒.๒๗ ๓๘๕,๖๐๗.๕๐ ๔๒๔,๑๖๘.๒๕ ๔๖๖,๕๘๕.๐๗ 

๓ .งบลงทุน (บาท/ปี)      
   - คา่เสื>อมครุภณัฑ์* ๑,๖๒๙,๘๔๗.๖๙ ๑,๗๙๒,๘๓๒.๔๖ ๑,๙๗๒,๑๑๕.๗๑ ๒,๑๖๙,๓๒๗.๒๘ ๒,๓๘๖,๒๖๐.๐๑ 

   - คา่เสื>อมอาคาร* ๒,๐๐๗,๔๘๘.๗๓ ๒,๒๐๘,๒๓๗.๖๐ ๒,๔๒๙,๐๖๑.๓๖ ๒,๖๗๑,๙๖๗.๔๙ ๒,๙๓๙,๑๖๔.๒๔ 

๔ .เงนิอุดหนุนการศึกษา 
(บาท/ปี) 

     

   - เงินอดุหนนุการศกึษา และ
อื>นๆ 
เช่น ทนุเรียนดี ทนุขาดแคลน    
ทนุช่วยเหลือนํ Yาท่วม เป็นต้น* 

๑๐๕,๒๑๑.๐๒ ๑๑๕,๗๓๒.๑๒ ๑๒๗,๓๐๕.๓๓ ๑๔๐,๐๓๕.๘๖ ๑๕๔,๐๓๙.๔๕ 

รวมทั Gงสิ Gน (บาท/ปี ) ๑๒,๔๑๒,๖๓๐.๑๘ ๑๓,๖๕๓,๘๙๓.๑๙ ๑๕,๐๑๙,๒๘๒.๕๑ ๑๖,๕๒๑,๒๑๐.๗๖ ๑๘,๑๗๓,๓๓๑.๘๔ 

 
หมายเหตุ : 
*  เป็นรายจ่ายที>คณะกายภาพบําบดั หรือสว่นกลางเป็นผู้จ่าย เนื>องจากเป็นคา่ใช้จ่ายที>เกิดจากการใช้ร่วมกนัทั Yง

สาขาวิชากิจกรรมบําบดั และสาขาวิชากายภาพบําบดั โดยประมาณการจากปีการศกึษา ๒๕๕๙ และเพิ>มอีก 
๑๐% ในปีถดัไป 
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๒.๖.๓ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหวัในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยใช้ฐานข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คิดจากจํานวนนักศึกษาจริง และเพิ>ม
ค่าใช้จ่ายในปีถัดไปประมาณ ๑๐% โดยประมาณการจากการรับนักศึกษาใหม่ ๓๕ คน และคิดรายจ่ายแบบ
สมมติคาดการณ์ลว่งหน้า  ในปีการศกึษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ค่าใช้ จ่าย : นักศึกษา  *  ๑๐๙,๘๔๖.๒๘  ๑๐๕,๘๔๔.๑๓ ๑๐๙,๖๒๙.๘๐ ๑๑๘,๐๐๘.๖๕ 

ค่าใช้ จ่าย : หลักสูตร** ๔๓๙,๓๘๕.๑๔ ๔๒๓,๓๗๖.๕๓ ๔๓๘,๕๑๙.๒๐ ๔๗๒,๐๓๔.๕๙ 

จาํนวนนักศึกษา ๑๑๓ ๑๒๙ ๑๓๗ ๑๔๐ 

 
 
หมายเหตุ : 

* การประมาณการคา่ใช้จ่ายตอ่หวันกัศกึษาในการผลิตบณัฑิต  
ปีการศกึษา ๒๕๖๐ = (รายจ่ายทั Yงหมด/จํานวนนกัศกึษา/ปี)  

= ๑๒,๔๑๒,๖๓๐.๑๘/๑๑๓  = ๑๐๙,๘๔๖.๒๘ บาท/นกัศกึษา/ปี 
   ** คา่ใช้จ่ายตอ่หวัตลอดหลกัสตูรปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
     = ๑๐๙,๘๔๖.๒๘  บาท/คน/ปี  x ๔ ปี   =   ๔๓๙,๓๘๕.๑๔ บาท 
 
 ๒.๗  ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั Yนเรียน ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัที> ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๒.๘  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาที>เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื>นมาก่อน เมื>อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี Y สามารถ

เ ที ยบโอน ห น่ วย กิตไ ด้  ทั Yง นี Yใ ห้ เ ป็น ไ ปตามปร ะกาศกร ะท รวงศึกษา ธิการ แล ะ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  
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๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑. หลักสูตร  

 โครงสร้างของหลกัสตูร แบ่งเป็นหมวดวิชาที>สอดคล้องกบัที>กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ของกระทรวงศกึษาธิการ ดงันี Y 

 ๓.๑.๑. จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   ๑๓๓ หน่วยกติ  
 ๓.๑.๒. โครงสร้างของหลักสูตร 

    ก. หมวดวิชาศึกษาทั"วไป  ไมน้่อยกวา่  ๓๐ หน่วยกติ  
   -   กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ๙ 
   -   กลุม่วิชาภาษา ๙ 
   -   กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๗ 
                                 -    กลุม่วิชาสขุภาพและนนัทนาการ ๕ 
    ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                ๙๗ หน่วยกติ 
   -    กลุม่วิชาพื Yนฐานวิชาชีพ ๒๔        
  -    กลุม่วิชาชีพ ๗๓ 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมน้่อยกวา่   ๖  หน่วยกติ 
 
   ๓.๑.๓. ความหมายของรหสัรายวิชาในหลักสูตร  

    รหสัรายวิชา ประกอบด้วยตวัอกัษรและตวัเลขรวม ๗ หลกั  ๔ หลกัแรก เป็นตวัอกัษร และ ๓ 
หลกัหลงั เป็นตวัเลข 
  (๑)  ตัวอ ักษร ๔ หลัก มีความหมายดงันี Y 

 ตัวอ ักษร  ๒ หลักแรก เป็นอกัษรย่อของมหาวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั 
ในมหาวิทยาลยัมหิดลที>รับผิดชอบจดัสอนในรายวิชานั Yน  
       MU (มม) หมายถงึ มหาวิทยาลยัมหิดล 
       LA (ศศ) หมายถงึ คณะศิลปศาสตร์ 
       SC (วท) หมายถงึ คณะวิทยาศาสตร์ 
       SH (สม) หมายถงึ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
       SP    (วก) หมายถงึ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
       PT (กภ) หมายถงึ คณะกายภาพบําบดั 

 ตัวอ ักษร  ๒ หลักหลัง เป็นอกัษรย่อของหน่วยงาน/ภาควิชา/คณะ/สถาบนั 
ในมหาวิทยาลยัมหิดลที>รับผิดชอบจดัสอนในรายวิชานั Yน 
       GE  (ศท) หมายถงึ หมวดวิชาศกึษาทั>วไป 
       BI    (ชว) หมายถงึ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
       CH   (คม) หมายถงึ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
       PY  (ฟส) หมายถงึ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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       EN  (ภอ) หมายถงึ ภาควิชาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
       FE   (พฐ) หมายถงึ หมวดวิชาพื Yนฐาน คณะศิลปศาสตร์  
       TH  (ภท) หมายถงึ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
       SS  (สค) หมายถงึ ภาควิชาสงัคมศาสตร์ 
            คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
       HU  (มน) หมายถงึ ภาควิชามนษุยศาสตร์ 
            คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
       ED  (ศษ) หมายถงึ ภาควิชาศกึษาศาสตร์ 
            คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
       PT   (กภ) หมายถงึ กลุม่วิชากายภาพบําบดั คณะกายภาพบําบดั 
 OT   (กก)   หมายถงึ     กลุม่วิชากิจกรรมบําบดั คณะกายภาพบําบดั 
 

(๒) ตัวเลข  ๓ หลักตามหลังตัวอ ักษร  มีความหมายดงันี Y 

 เลขตวัหน้า (หลกัร้อย)   หมายถงึ ชั Yนปีที>เรียน 

 เลขตวักลางและตวัหลงั (หลกัสิบและหลกัหน่วย) แสดงถงึอนกุรมรายวิชา รหสั
วิชาที>เปิดสอนและเป็นไปตามระเบียบของคณะ/สถาบนัในมหาวิทยาลยัมหิดล 
  (๓) ตัวเลขในวงเล็บ มีความหมายดงันี Y  

 ตวัแรก หมายถงึ จํานวนชั>วโมงของการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีตอ่
สปัดาห์ตลอดภาคการศกึษา 

 ตวัที>สอง หมายถงึ จํานวนชั>วโมงของการจดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติัตอ่
สปัดาห์ตลอดภาคการศกึษา หรือจํานวนชั>วโมงของการฝึกปฏิบติังานทางคลินิกตลอดภาคการศกึษา  

 ตวัที>สาม หมายถงึ จํานวนชั>วโมงของการศกึษาค้นคว้าของนกัศกึษาตอ่สปัดาห์ 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั"วไป ๓๐ หน่วยกติ 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  ๙  หน่วยกติ 

  
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

มมศท   ๑๐๑ การศกึษาทั>วไปเพื>อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development    2 (1-2-3) 
มมศท  ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื>อการพฒันามนษุย์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development    3 (2-2-5) 
มมศท   ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื>อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development    2 (1-2-3) 
สมสค  ๓๐๖ จิตวิทยาประยกุต์ ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS     306  Applied Psychology  2 (2-0-4) 

 
กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกติ 

  
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

ศศภอ  ๑๐๓*  ภาษาองักฤษระดบั ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN  103* English Level  1 3 (2-2-5) 
ศศภอ  ๑๐๔*    ภาษาองักฤษระดบั ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN  104* English Level  2 3 (2-2-5) 
ศศภอ  ๑๐๕*    ภาษาองักฤษระดบั ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN  105* English Level  3 3 (2-2-5) 
ศศภอ  ๑๐๖*   ภาษาองักฤษระดบั ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN  106* English Level  4 3 (2-2-5) 
ศศภท  ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH  100 Art of Using Thai Language in Communication   3 (2-2-5) 

* วิชากลุม่ภาษา  รวมทั Yงสิ Yน ๙ หน่วยกิต โดยศกึษารายวิชาบงัคบั ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทย
เพื>อการสื>อสาร ๓ หน่วยกิต และวิชาภาษาองักฤษจํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต จดักลุม่การเรียนการสอน
ตรงตามระดบัความสามรรถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษา เป็นรายวิชาภาษาองักฤษ ๑-๔ 
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๑๙ 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๗ หน่วยกติ 
  

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
วทชว    ๑๑๔ ชีววิทยาขั Yนพื Yนฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI  114 Basic Biology 2 (2-0-4) 
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182 Statistic for Health Science 2 (2-0-4) 
วทฟส  ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื Yองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY  159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ* ๕ หน่วยกติ 

  
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

สมศษ  ๑๑๔ กิจกรรมพลศกึษา – ลลีาศ ๑ (๐-๒-๑) 
SHED  114 Physical Education Activity – Social dance 1 (0-2-1) 
สมศษ  ๑๑๗ กิจกรรมพลศกึษา – แบดมินตนั ๑ (๐-๒-๑) 
SHED  117 Physical Education Activity – Badminton  1 (0-2-1) 
สมศษ  ๑๑๘ กิจกรรมพลศกึษา – เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
SHED  118 Physical Education Activity – Tennis 1 (0-2-1) 
สมศษ  ๑๒๖ กิจกรรมพลศกึษา – เปตอง ๑ (๐-๒-๑) 
SHED  126 Physical Education Activity - Petaunge 1 (0-2-1) 
วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื>อสขุภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 101 Aerobics for Health 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื>อสขุภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 102 Yoga for Health 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 103 Body Conditioning 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๐๔ เทนนิส ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 104 Lawn Tennis 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๐๕ ฟตุบอล ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 105 Soccer 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๐๙ วา่ยนํ Yา ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 109 Swimming 2 (1-2-3) 

 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๒๐ 

 

 จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 112 Social Dance 2 (1-2-3) 
วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 113 Table Tennis 2 (1-2-3) 
วกศท  ๑๒๑ กายและจิตใจ ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE  121 Mind and Body 2 (1-2-3) 
กภกก   ๑๒๒ สนุทรียการเปลี>ยนแปลงตวัเอง ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  122 Aesthetic Self Transformation 2 (1-2-3) 

* เรียนกลุม่วิชาสขุภาพและนนัทนาการ ๕ หน่วยกิต ประกอบด้วยบงัคบัเรียน ไดแ่ก่ วิชา กภกก  ๑๒๒ สนุทรีย
การเปลี>ยนแปลงตวัเอง จํานวน ๒ หน่วยกิต และเลือกเรียนอีก ๓ หน่วยกิต 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ๙๗ หน่วยกติ 

 
กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ  
(ไมน้่อยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการวิชาชีพ สาขา
กิจกรรมบําบดั) 

๒๔ หน่วยกติ 

   
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

วทคม  ๑๐๒ เคมีทั>วไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH  102 General Chemistry 3 (3-0-6) 
วทสร  ๒๐๒ สรีรวิทยาพื Yนฐาน ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS  202 Basic Physiology 3 (2-3-5) 
กภกภ  ๓๐๙  เภสชัวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT  309 Pharmacology for Health Science 1 (1-0-2) 
กภกก  ๑๒๑ กายวิภาคศาสตร์พื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  121 Basic Anatomy  for Occupational Therapists   2 (1-2-3) 
กภกก  ๒๐๒ มหกายวิภาคศาสตร์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๓ (๓-๐-๖) 
PTOT  202 Gross Anatomy for Occupational Therapists 3 (3-0-6) 
กภกก  ๒๐๕ สภาวะทางการแพทย์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๒-๐-๔)  
PTOT  205 Medical Conditions for Occupational Therapists 2 (2-0-4) 
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๒๑ 

 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
กภกก  ๒๒๕ ปฏิบติัการทางมหกายวิภาคศาสตร์ ๓ (๐-๖-๓) 
PTOT  225 Laboratory of Gross Anatomy 3 (0-6-3) 
กภกก  ๒๒๙ การสงัเกตทางคลินิกและการให้เหตผุลทางคลนิิกพื Yนฐาน  ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  229 Clinical Observation and Basic Clinical Reasoning 2 (1-2-3) 
กภกก  ๒๓๑ หลกัการพยาบาลสําหรับนกักิจกรรมบําบดั   ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  231 Principle of Nursing for Occupational Therapists 2 (1-2-3) 
กภกก  ๒๓๕ ประสาทกายวิภาคศาสตร์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT  235 Neuroanatomy for Occupational Therapists 3 (2-2-5) 

 
 

กลุ่มวิชาชีพ  
(ไมน้่อยกวา่ ๖๐ หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการวิชาชีพ สาขา
กิจกรรมบําบดั)  

 ๗๓ หน่วยกติ 

 
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

กภกก  ๑๑๐ บทนําสูกิ่จกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  110 Introduction to Occupational Therapy 2 (1-2-3) 
กภกก  ๑๑๒  หลกัการพื Yนฐานของกิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  112  Basic Principle of Occupational Therapy 2 (1-2-3) 
กภกก  ๒๒๑ สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  221 Occupational Performance Across Life Span 2 (1-2-3) 
กภกก  ๒๒๒ การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  222 Basic Assessment for Occupational Therapists 2 (1-2-3) 
กภกก  ๒๒๖ กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  226 Occupational Therapy for Physical Health 1 2 (1-2-3) 
กภกก  ๒๒๘ จลนศาสตร์ในกิจกรรมบําบดั   ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  228 Kinesiology in Occupational Therapy 2 (1-2-3) 
กภกก  ๒๓๒ กิจวตัรประจําวนัและการฟืYนฟสูมรรถภาพ   ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  232 Activities of Daily Living and Rehabilitation    2 (1-2-3) 
กภกก  ๒๓๓ การวิเคราะห์และการปรับสื>อเพื>อการบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  233 Therapeutic Analysis and Adaptation 2 (1-2-3) 
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๒๒ 

 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
กภกก  ๒๓๔ การประเมินขั Yนสงูสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  234 Advanced Evaluation for Occupational Therapists 2 (1-2-3) 
กภกก  ๒๓๖ กิจกรรมบําบดัสําหรับเดก็และวยัรุ่น ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT  236 Occupational Therapy for Children and Adolescence 1 3 (2-2-5) 
กภกก  ๒๓๗ การปรับศกัยภาพกิจกรรมการดําเนินชีวิต ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 237 Adaptation of Occupational Potential 2 (1-2-3) 
กภกก  ๒๓๙ กิจกรรมบําบดัจิตสงัคม ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  239 Psychosocial Occupational Therapy 1 2 (1-2-3) 
กภกก  ๓๒๐ กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT  320 Occupational Therapy for Physical Health 2 3 (2-2-5) 
กภกก  ๓๒๒ การดดัแปรสิ>งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื>องช่วย ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  322 Environmental Modification and Assistive Technology 2 (1-2-3) 
กภกก  ๓๓๑ กิจกรรมบําบดัสําหรับผู้สงูอาย ุ ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  331 Occupational Therapy for Elders 2 (1-2-3) 
กภกก  ๓๓๒ กิจกรรมบําบดัสําหรับเดก็และวยัรุ่น ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT  332 Occupational Therapy for Children and Adolescence 2 3 (2-2-5) 
กภกก  ๓๓๓ เฝือก กายอปุกรณ์เสริม และกายอปุกรณ์เทียม ๒ (๑-๒-๓)  
PTOT  333 Splint Orthosis and Prosthesis 2 (1-2-3) 
กภกก  ๓๓๘ กิจกรรมบําบดัในชมุชน ๓ (๑-๖-๔) 
PTOT  338 Occupational Therapy in Community 3 (1-6-4) 
กภกก  ๓๓๙ กิจกรรมบําบดัจิตสงัคม ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  339 Psychosocial Occupational Therapy 2 2 (1-2-3) 
กภกก  ๓๔๑ ทกัษะการให้เหตผุลทางคลินิกของกิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  341 Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy 2 (1-2-3) 
กภกก  ๓๘๒ ปฏิบติังานทางคลินิก ๑ ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTOT  382 Clinical Practice 1 4 (0-16-4) 
กภกก  ๓๘๓ ปฏิบติังานทางคลินิก ๒ ๕ (๐-๒๐-๕) 
PTOT  383 Clinical Practice 2 5 (0-20-5) 
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๒๓ 

 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
 

กภกก  ๔๐๓ กิจกรรมบําบดัในการยศาสตร์และการฟืYนฟกูารประกอบอาชีพ ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  403 Occupational Therapy in Ergonomics and Vocational 

Rehabilitation 
2 (1-2-3) 

กภกก  ๔๐๔ กฎหมายและความเป็นผู้ นําสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๑ (๑-๐-๒) 
PTOT  404 Laws and Leadership for Occupational Therapists 1 (1-0-2) 
กภกก   ๔๐๕  การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางกิจกรรมบําบดั ๑ (๐-๒-๑)   
PTOT  405 Evidence Based Practice in Occupational Therapy 1 (0-2-1)   
กภกก  ๔๒๕ สมัมนากิจกรรมบําบดั ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
PTOT  425 Seminar in Occupational Therapy 1 1 (0-3-1) 
กภกก  ๔๒๖ สมัมนากิจกรรมบําบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
PTOT  426 Seminar in Occupational Therapy 2 1 (0-3-1) 
กภกก  ๔๘๑ ปฏิบติังานทางคลินิก ๓ ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTOT  481 Clinical Practice 3 4 (0-16-4) 
กภกก  ๔๘๒ ปฏิบติังานทางคลินิก ๔ ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTOT  482 Clinical Practice 4 4 (0-16-4) 
กภกก  ๔๙๑ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบดั ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
PTOT  491 Research Project in Occupational Therapy 1 3 (0-6-3) 
กภกก  ๔๙๒ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบดั ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
PTOT  492 Research Project in Occupational Therapy 2 3 (0-6-3) 
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ค. หมวดวิชาเสรี ๖ หน่วยกติ 

 
ซึ>งเลือกได้ในวิชาที>สอนในมหาวิทยาลยั ตวัอย่างเช่น 

  จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๒๖๗ การละครสร้างสรรค์ ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN  267 Creative Drama 2 (1-2-3) 
ศศพฐ  ๑๓๑ มนษุย์กบัความสามารถในการสื>อสาร ๓ (๓-๐-๖) 
LAFE  131 Man and Communication Competence 3 (3-0-6) 
กภกก   ๑๒๒ สนุทรียการเปลี>ยนแปลงตวัเอง ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  122 Aesthetic Self Transformation 2 (1-2-3) 
สมมน   ๑๐๙  ศาสนากบัการรักษาโรค ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  109 Religion and Healing 2 (2-0-4) 
สมมน  ๑๑๒ พลวตัรของกลุม่และการทํางานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  112 Group Dynamics and Teamwork 2 (2-0-4) 
สมมน  ๑๒๓ มนษุยศาสตร์บรูณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SHHU  123 Integrated Humanities 3 (3-0-6) 
สมสค  ๑๔๔ หลกัการสื>อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS  144 Principle of Communication 2 (2-0-4) 

 
หรือรายวิชาอื>นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลกัสตูรฯ
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๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษา 
 นกัศกึษากิจกรรมบําบดัสามารถลงทะเบียนในช่วง ๔ ปีการศกึษา ดงันี Y 

     ปีท ี" 1 
 

ภาคการศึกษาที"  1  
 

 จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏบิัต -ิค้นคว้า) 
มมศท   ๑๐๑* การศกึษาทั>วไปเพื>อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101* General Education for Human Development  2 (1-2-3) 
มมศท  ๑๐๒* สงัคมศกึษาเพื>อการพฒันามนษุย์ ๓ (๒-๒-๕)     
MUGE  102* Social Studies for Human Development     3 (2-2-5)        
มมศท   ๑๐๓** ศิลปวิทยาการเพื>อการพฒันามนษุย์ 
MUGE  103**  Arts and Sciences for Human Development  
ศศภท  ๑๐๐** ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร  
LATH  100** Art of Using Thai Language in Communication 
ศศภอ  ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๑-๓ ๓ (๒-๒-๕)  
LAEN  103-105   English Level  I-III 3 (2-2-5) 
วทชว  ๑๑๔ ชีววิทยาขั Yนพื Yนฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 114 Basic Biology 2 (2-0-4) 
วทคม  ๑๐๒ เคมีทั>วไป ๓ (๓-๐-๖) 

SCCH  102 General Chemistry  3 (3-0-6) 
กภกก  ๑๑๐ บทนําสูกิ่จกรรมบําบดั    ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  110 Introduction to Occupational Therapy 2 (1-2-3) 
กภกก ๑๑๒  หลกัการพื Yนฐานของกิจกรรมบําบดั                                        ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT    112  Basic Principle of Occupational Therapy                                   2 (1-2-3) 
กภกก   ๑๒๒  สนุทรียการเปลี>ยนแปลงตวัเอง ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 122   Aesthetic Self Transformation 2 (1-2-3) 
XXXX  XXX          วิชาเลือกเสรี ๒ (X-X-X) 
XXXX  XXX          Elective Course 2 (X-X-X) 
 
  รวมหน่วยกติ   ๒๑ หน่วยกติ  
  Credit in Total    21 Credits 
  
  



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๒๖ 

 

ภาคการศึกษาที"  2 
 

   จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏบิัต -ิค้นคว้า) 
มมศท  ๑๐๑*  การศกึษาทั>วไปเพื>อการพฒันามนษุย์   
MUGE  101*  General Education for Human Development   
มมศท  ๑๐๒*   สงัคมศกึษาเพื>อการพฒันามนษุย์  
MUGE  102*  Social Studies for Human Development   
มมศท  ๑๐๓**  ศิลปะวิทยาการเพื>อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  103**  Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 
ศศภท  ๑๐๐** ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
LATH  100** Art of Using Thai Language in Communication  3 (2-2-5) 
ศศภอ  ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๒-๔ ๓ (๒-๒-๕)  
LAEN  104-106   English Level  II-IV 3 (2-2-5) 
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA  182  Statistic for Health Science 2 (2-0-4) 
วทฟส  ๑๕๙  ฟิสิกส์เบื Yองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๓ (๓-๐-๖)  
SCPY  159  Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6) 
สมสค  ๓๐๖  จิตวิทยาประยกุต์ ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS  306  Applied Psychology 2 (2-0-4) 
กภกก  ๑๒๑  กายวิภาคศาสตร์พื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั    ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  121  Basic Anatomy for Occupational Therapists 2 (1-2-3) 
XXXX  XXX          วิชาเลือกเสรี   ๒ (X-X-X) 
XXXX  XXX          Elective Course   2 (X-X-X) 
XXXX XXX    กลุม่วิชาสขุภาพและนนัทนาการ                                                      ๓ (X-X-X)  
XXXX XXX Health and Recreation      3 (X-X-X)  
 

  รวมหน่วยกติ     ๒๒ หน่วยกติ 
  Credit in Total    22 Credits 
 
 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๒๗ 

 

*จดัการเรียนการสอนตอ่เนื>องทั Yง ๒ ภาคการศกึษาแตน่บัหน่วยกิตในภาคการศกึษาที> ๑ เรียนตลอดปีการศกึษา  
และประเมินผลการศกึษาปลายปีการศกึษา 
มมศท ๑๐๑* การศกึษาทั>วไปเพื>อการพฒันามนษุย์  ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101* General Education for Human Development   2 (1-2-3) 
มมศท ๑๐๒* สงัคมศกึษาเพื>อการพฒันามนษุย์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102* Social Studies for Human Development 3 (2-2-5) 
 
**จดัการเรียนการสอนตอ่เนื>องทั Yง ๒ ภาคการศกึษาแตน่บัหน่วยกิตในภาคการศกึษาที> ๒ เรียนตลอดปีการศกึษา  
และประเมินผลการศกึษาปลายปีการศกึษา 
มมศท  ๑๐๓** ศิลปวิทยาการเพื>อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  103**  Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) 
ศศภท ๑๐๐** ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร   ๓ (๒-๒-๕) 
LATH  100** Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5) 
  



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๒๘ 

 

ปีท ี" 2 
 

ภาคการศึกษาที"  1 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏบิัต -ิค้นคว้า) 
กภกก   ๒๐๒     มหกายวิภาคศาสตร์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๓ (๓-๐-๖) 
PTOT   202    Gross Anatomy for Occupational Therapists 3 (3-0-6) 
กภกก   ๒๐๕   สภาวะทางการแพทย์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั     ๒ (๒-๐-๔) 
PTOT   205     Medical Conditions for Occupational Therapists  2 (2-0-4)    
กภกก   ๒๒๑   สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต     ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT   221     Occupational Performance Across Life Span  2 (1-2-3)  
กภกก   ๒๒๒           การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั     ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT   222             Basic Assessment for Occupational Therapists  2 (1-2-3) 
กภกก   ๒๒๕           ปฏิบติัการทางมหกายวิภาคศาสตร์   ๓ (๐-๖-๓) 
PTOT   225        Laboratory of Gross Anatomy 3 (0-6-3) 
กภกก   ๒๒๙ การสงัเกตทางคลินิกและการให้เหตผุลทางคลนิิกพื Yนฐาน   ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT   229   Clinical Observation and Basic Clinical Reasoning 2 (1-2-3) 
กภกก   ๒๓๑      หลกัการพยาบาลสําหรับนกักิจกรรมบําบดั     ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT   231    Principle of Nursing for Occupational Therapists  2 (1-2-3) 
กภกก   ๒๓๒     กิจวตัรประจําวนัและการฟืYนฟสูมรรถภาพ                                 ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT   232     Activities of Daily Living and Rehabilitation       2 (1-2-3) 
กภกก   ๒๓๓          การวิเคราะห์และการปรับสื>อเพื>อการบําบดั                                      ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT   233         Therapeutic Analysis and Adaptation                                          2 (1-2-3) 
 

  รวมหน่วยกติ     ๒๐ หน่วยกติ 
  Credit in Total    20 Credits 
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๒๙ 

 

ภาคการศึกษาที"    2  
  

 จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏบิัต -ิค้นคว้า) 
วทสร   ๒๐๒ สรีรวิทยาพื Yนฐาน ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS   202  Basic Physiology 3 (2-3-5) 
กภกก   ๒๒๖  กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๑    ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT   226   Occupational Therapy for Physical Health 1 2 (1-2-3) 
กภกก   ๒๒๘           จลนศาสตร์ในกิจกรรมบําบดั   ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT   228   Kinesiology in Occupational Theray 2 (1-2-3) 
กภกก   ๒๓๕  ประสาทกายวิภาคศาสตร์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั   ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT   235   Neuroanatomy for Occupational Therapists 3 (2-2-5) 
กภกก    ๒๓๔    การประเมินขั Yนสงูสําหรับนกักิจกรรมบําบดั       ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT    234          Advanced Evaluation for Occupational Therapists                     2 (1-2-3) 
กภกก    ๒๓๖      กิจกรรมบําบดัสําหรับเดก็และวยัรุ่น ๑         ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT    236       Occupational Therapy for Children and Adolescence 1            3 (2-2-5) 
กภกก   ๒๓๗   การปรับศกัยภาพกิจกรรมการดําเนินชีวิต       ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT    237           Adaptation of Occupational Potential                 2 (1-2-3) 
กภกก    ๒๓๙      กิจกรรมบําบดัจิตสงัคม ๑             ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT    239      Psychosocial Occupational Therapy 1        2 (1-2-3) 
 
    รวมหน่วยกติ      ๑๙ หน่วยกติ 
    Credit in Total     19 Credits 
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๓๐ 

 

ปีท ี" 3 
 

ภาคการศึกษาที"  1 
 

  จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏบิัต -ิค้นคว้า) 
กภกก   ๓๒๐ กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๒  ๓ (๒-๒-๕)  
PTOT   320 Occupational Therapy for Physical Health 2                           3 (2-2-5) 
กภกก ๓๒๒ การดดัแปรสิ>งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื>องช่วย   ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT   322 Environmental Modification and Assistive Technology 2 (1-2-3) 
กภกก ๓๓๑ กิจกรรมบําบดัสําหรับผู้สงูอาย ุ     ๒ (๑-๒-๓)  
PTOT   331 Occupational Therapy for Elders 2 (1-2-3) 
กภกก   ๓๓๒ กิจกรรมบําบดัสําหรับเดก็และวยัรุ่น ๒   ๓ (๒-๒-๕)  
PTOT   332  Occupational Therapy for Children and Adolescence 2 3 (2-2-5) 
กภกก    ๓๓๓    เฝือก กายอปุกรณ์เสริม และกายอปุกรณ์เทียม         ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT    333      Splint Orthosis and Prosthesis                                                   2 (1-2-3)                                                           
กภกก   ๓๓๙ กิจกรรมบําบดัจิตสงัคม ๒    ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT   339 Psychosocial Occupational Therapy 2 2 (1-2-3) 
XXXX  XXX          วิชาเลือกเสรี                                                                                ๒ (X-X-X) 
XXXX  XXX          Elective Course                                                                          2 (X-X-X) 
 
   รวมหน่วยกติ     ๑๖ หน่วยกติ 
   Credit in Total    16 Credits 
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๓๑ 

 

ภาคการศึกษาที"  2 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏบิัต -ิค้นคว้า) 
 
กภกภ  ๓๐๙    เภสชัวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ๑ (๑-๐-๒) 
PTPT   309 Pharmacology for Health Science  1 (1-0-2) 
กภกก  ๓๓๘        กิจกรรมบําบดัในชมุชน                  ๓ (๑-๖-๔) 
PTOT  338         Occupational Therapy in Community                                         3 (1-6-4) 
กภกก   ๓๔๑        ทกัษะการให้เหตผุลทางคลินิกของกิจกรรมบําบดั       ๒ (๑-๒-๓)  
PTOT   341          Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy                    2 (1-2-3) 
กภกก   ๓๘๒ ปฏิบติังานทางคลินิก ๑ ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTOT   382  Clinical Practice 1 4 (0-16-4) 

             
             รวมหน่วยกติ     ๑๐ หน่วยกติ 
   Credit in Total    10 Credits 
 
 

 
 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

 จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏบิัต -ิค้นคว้า) 
กภกก  ๓๘๓      ปฏิบติังานทางคลินิก ๒   ๕ (๐-๒๐-๕) 
PTOT  383  Clinical Practice 2                                5 (0-20-5) 



หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด ปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙                มคอ.๒ 

 

๓๒ 

 

ปีท ี" 4 
 

ภาคการศึกษาที"  1 
 

 จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏบิัต -ิค้นคว้า) 
 
กภกก    ๔๐๓             กิจกรรมบําบดัในการยศาสตร์และการฟืYนฟกูารประกอบอาชีพ                ๒ (๑-๒-๓)  
PTOT   403         Occupational Therapy in Ergonomics and Vocational Rehabilitation    2 (1-2-3) 
กภกก ๔๐๔ กฎหมายและความเป็นผู้ นําสําหรับนกักิจกรรมบําบดั   ๑ (๑-๐-๒) 
PTOT 404  Laws and Leadership for Occupational Therapists 1 (1-0-2) 
กภกก   ๔๘๑ ปฏิบติังานทางคลินิก  ๓    ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTOT   481   Clinical Practice 3                                   4 (0-16-4) 
กภกก  ๔๙๑ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบดั ๑   ๓ (๐-๖-๓) 
PTOT  491   Research Project in Occupational Therapy 1 3 (0-6-3) 
 
   รวมหน่วยกติ     ๑๐ หน่วยกติ 
   Credit in Total    10 Credits 
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๓๓ 

 

ภาคการศึกษาที" 2 
  

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎี-ปฏบิัต -ิค้นคว้า) 
 
 

กภกก  ๔๐๕        การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางกิจกรรมบําบดั        ๑ (๐-๒-๑)   
PTOT  405          Evidence Based Practice in Occupational Therapy     1 (0-2-1)   
กภกก ๔๒๕ สมัมนากิจกรรมบําบดั ๑   ๑ (๐-๓-๑) 
PTOT   425  Seminar in Occupational Therapy 1 1 (0-3-1) 
กภกก   ๔๒๖ สมัมนากิจกรรมบําบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
PTOT   426   Seminar in Occupational Therapy 2 1 (0-3-1) 
กภกก   ๔๘๒ ปฏิบติังานทางคลินิก  ๔    ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTOT   482   Clinical Practice 4 4 (0-16-4) 
กภกก  ๔๙๒ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบดั  ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
PTOT  492   Research Project in Occupational Therapy 2 3 (0-6-3) 
 
   รวมหน่วยกติ     ๑๐ หน่วยกติ 

  Credit in Total    10 Credits 
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๓๔ 

 

๓.๑.๕  คาํอธ ิบายรายวิชา 
    คําอธิบายรายวิชา ภาคผนวก ก 
 
  ๓.๒. ช ื"อ ตาํแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

๓.๒.๑ อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

ลําดับ เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 
ชื"อ – นามสุกล 

ตาํแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท ี"ส ําเร็จการศึกษา 

๑ ๓-๘๖๐๓-๐๐๑๓x-xx-x 
นางสาวกนันิกา  เพิ>มพนูพฒันา 

อาจารย์ ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (พฒันาการมนษุย์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๘ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๕ 

๒ ๓-๕๗๐๙-๐๐๖x-xx-x 
นายพีรเดช  ธิจนัทร์เปียง 

อาจารย์ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาตร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๙ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๕ 

๓ ๓-๕๐๑๒-๐๐๗๙x-xx-x 
นายวีรวฒัน์  แสนศรี 

อาจารย์ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๖ 
วท.ม. (สรีรวิทยา)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๙ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๕ 

๔ ๓-๑๐๐๙-๐๔๕๐x-xx-x  
นายศภุลกัษณ์  เข็มทอง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Occupational Therapy) 
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๕๐ 
M.Clin.Sc.(Mental Health)  
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๔๗ 
วท.ม.(สรีรวิทยาของการออกกําลงักาย) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๒ 
วท.บ.(กิจกรรมบําบดั) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๓๙ 

๕ ๓-๕๐๐๗-๐๐๕๒x-xx-x 
นายอนชุาติ  เขื>อนนิล 

อาจารย์ Ph.D. (Occupational Science) 
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๖ 
M.Sc. (Health Sciences) 
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๒ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๖ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๓ 
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๓๕ 

 

 
๓.๒.๒  อาจารย์ประจาํ 

ลําดับ 
เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 

ชื"อ – นามสุกล 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน : ปีท ี"ส ําเร็จการศึกษา 
๑ ๓-๘๖๐๓-๐๐๑๓x-xx-x 

นางสาวกนันิกา  เพิ>มพนูพฒันา 
อาจารย์ ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (พฒันาการมนษุย์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๘ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๕ 

๒* ๑-๘๓๙๙-๐๐๐๒x-xx-x 
 นางสาวนนทิชา  ถาวรไพบลูย์บตุร 

อาจารย์ วท.ม. (กิจกรรมบําบดั) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๕๓ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๙ 

๓ ๓-๕๗๐๙-๐๐๖x-xx-x 
นายพีรเดช  ธิจนัทร์เปียง 

อาจารย์ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๕ 
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาตร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๙ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๕ 

๔* ๓-๕๐๑๔-๐๐๐๑x-xx-x  
นางสาวมะลิวลัย์  เรือนคํา 

อาจารย์ วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๐ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๔ 

๕ ๓-๕๑๐๑๐๐๗๘ x-xx-x 
นายวินยั  ฉตัรทอง 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๑ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๖ 

๖ ๓-๕๐๑๒-๐๐๗๙x-xx-x 
นายวีรวฒัน์  แสนศรี 

อาจารย์ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๖ 
วท.ม. (สรีรวิทยา)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๙ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๕ 
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๓๖ 

 

ลําดับ 
เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 

ชื"อ – นามสุกล 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน : ปีท ี"ส ําเร็จการศึกษา 

๗* ๓-๕๘๐๑-๐๐๑๗x-xx-x 
นางสาววฒันารี  อมัมวรรธน์ 

อาจารย์ วท.ม. (พฒันาการมนษุย์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๒ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๕ 

๘* ๑-๕๐๙๙-๐๐๐๙x-xx-x  
นางสาวศิรินนัท์  ไชยพนัธ์โก๋ 

อาจารย์ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๕๑ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๘ 

๙ ๓-๑๐๐๙-๐๔๕๐x-xx-x  
นายศภุลกัษณ์  เข็มทอง 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Occupational Therapy) 
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๕๐ 
M.Clin.Sc.(Mental Health)  
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๔๗ 
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกําลงักาย) 
มหาวิทยาลยัมหิดล: ๒๕๔๒ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๓๙ 

๑๐ ๓-๕๑๐๑-๐๐๗๘x-xx-x  
นางสาวสพุรรษา  ตาใจ 

อาจารย์ ศศ.ม. (จิตวิทยาพฒันาการ)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั: ๒๕๕๕ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๘ 

๑๑ ๓-๕๐๙๙-๐๐๙๘x-xx-x 
นายสรุชาต  สขุศรีวรรณ 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเคลื>อนไหวและการออก
กําลงักาย) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๕๐ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๕ 

๑๒ ๓-๕๐๐๗-๐๐๕๒x-xx-x 
นายอนชุาติ  เขื>อนนิล 

อาจารย์ Ph.D. (Occupational Science) 
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๖ 
M.Sc.(Health Sciences) 
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๒ 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๖ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๓ 
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๓๗ 

 

ลําดับ 
เลขบัตรประจาํตัวประชาชน 

ชื"อ – นามสุกล 
ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน : ปีท ี"ส ําเร็จการศึกษา 
๑๓ ๑-๕๗๙๙-๐๐๐๑x-xx-x 

นางสาวอทุยักาญจน์  ธนะเพทย์ 
อาจารย์ ศษ.ม. (การสง่เสริมสขุภาพ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๕๒ 
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม:่ ๒๕๔๘ 

หมายเหตุ  *ลาศกึษาตอ่ระดบัปริญญาเอกในประเทศ  
                

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 
  ๓.๒.๓.๑ อาจารย์จากคณะหรือสถาบนัอื>นๆ ภายในมหาวิทยาลยัมหิดล 
  ๓.๒.๓.๒ อาจารย์จากคณะหรือสถาบันอื>นๆ ภายนอกมหาวิทยาลยัมหิดล และจากโรงพยาบาล
อื>นๆ ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงกลาโหม สํานกังานตํารวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร 

 
๔. องค์ประกอบเกี"ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 

 การประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบดั ต้องใช้ประสบการณ์และทักษะการปฏิบติัทางคลินิก และ
ตามประกาศการรับรองสถาบันการศึกษาที>จดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบดั กําหนดให้หลกัสตูร
ต้องมีชั>วโมงฝึกปฏิบติังานในคลินิกรวมไมน้่อยกวา่ ๑,๐๐๐ ชั>วโมง ดงันั Yน ในหลกัสตูรฯ จงึมีรายวิชาฝึกปฏิบติังานทาง
คลินิก ๑๗ หน่วยกิต จํานวน ๑,๐๓๕ (๑,๐๒๐) ชั>วโมง ซึ>งจดัอยู่ในกลุม่วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ดงัแสดงในตาราง  

 
๔.๑  ผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม  

  ๑. เพื>อให้นกัศกึษาได้นําความรู้ทางทฤษฏีไปประยกุต์ใช้ในงานกิจกรรมบําบดัแก่ผู้ รับบริการ 
 ๒. เพื>อเพิ>มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันกัศกึษาโดยได้ฝึกกบัผู้ รับบริการจริง 
 ๓. เพื>อให้นกัศกึษามีทกัษะในการปฏิบติังานกิจกรรมบําบดัแก่ผู้ รับบริการ 

รหสัวิชา ช ื"อวิชา จาํนวนหน่วยกติ ช ั Gนปี   /  
ภาคการศึกษา 

สัปดาห์ ช ั" วโมงสอน 

กภกก 
๓๘๒ 

ปฎิบติังานทางคลินิก ๑ ๔ (๐-๑๖-๔) ๓ / ๒ ๑๕ ๒๔๐ 

กภกภ 
๓๘๓ 

ปฎิบติังานทางคลินิก ๒ ๕ (๐-๒๐-๕) ๓ / ฤดรู้อน ๑๕ ๓๐๐ 

กภกภ 
๔๘๑ 

ปฎิบติังานทางคลินิก ๓ ๔ (๐-๑๖-๔) ๔ / ๑ ๑๕ ๒๔๐ 

กภกภ 
๔๘๒ 

ปฎิบติังานทางคลินิก ๔ ๔ (๐-๑๖-๔) ๔ / ๒ ๑๕ ๒๔๐ 

รวม ๑๗ - - ๑,๐๒๐ 
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๓๘ 

 

 ๔. เพื>อให้นกัศกึษามีมนษุยสมัพนัธ์และเจตคติที>ดีตอ่การประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบดั 
 ๕. เพื>อเป็นแนวทางในการเป็นนกักิจกรรมบําบดัที>ดี ภายใต้จรรยาบรรณของการประกอบโรคศิลปะ  
      สาขากิจกรรมบําบดั 

      ๔.๒ ช่วงเวลา  
         การฝึกปฏิบติังานทางคลินิก ตั Yงแตภ่าคการศกึษาที> ๒ ของชั Yนปีที> ๓ เป็นต้นไป 
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  

จดัเวลาใน ๔ ภาคการศกึษา 
- ภาคการศกึษาที> ๒ ชั Yนปีที> ๓ 
- ภาคฤดรู้อน ชั Yนปีที> ๓ 
- ภาคการศกึษาที> ๑ และ ๒ ชั Yนปีที> ๔  
 

๕.  ข้อกาํหนดเกี"ยวกับการทาํโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
๕.๑. คาํอธ ิบายโดยย่อ 

  การประยุกต์หลกัการวิจยัทางวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มาใช้ในการวิจยัทางกิจกรรมบําบดัหรือสาขา
อื>นที>เกี>ยวข้องกับสุขภาพ จรรยาบรรณนักวิจัย ขั Yนตอนการทําวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย การทําวิจัย  
การเขียนรายงานวิจยัและการนําเสนอผลการวิจยัตอ่ที>ประชมุ 
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  ๑. คุณธรรม จริยธรรม 
รู้หน้าที> มีวินยัและจรรยาบรรณของนกัวิจยั มีความขยนั อดทนและมุง่ผลสมัฤทธิ]ในการทํางานวิจยั

ให้สําเร็จและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อื>น  
  ๒. ความรู้  

ความรู้เบื Yองต้นเกี>ยวกับหลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื>อง มีความรู้ทางกิจกรรมบําบัดและศาสตร์อื>น ๆ ที>เกี>ยวข้อง เท่าทัน 
ในเทคโนโลยีที>ทนัสมยั สามารถบรูณาการและประยกุต์ความรู้ทางกิจกรรมบําบดั เพื>อก้าวไปพร้อมกบัการ
เปลี>ยนแปลงของสงัคมโลก 

 ๓. ทกัษะทางปัญญา 
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และหาเหตุผลอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ> มสร้างสรรค์  

มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษทั Yงการฟัง การพดูและการเขียน 
๔. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ความสามารถในการสร้างสมัพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ทักษะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม 
ในการทํางานเป็นทีม เป็นผู้ ที>มีใจกว้าง เข้าใจทั Yงความคิดและวฒันธรรมที>หลากหลาย 
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๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื"อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ สงัเคราะห์ ให้เหตุผลทางคลินิกกิจกรรมบําบดัและ

วิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื>อพัฒนาตนเองและคุณภาพของการให้บริการกิจกรรมบําบัดในสงัคม 
ทักษะการสื>อสารทั Yงการฟัง การพูด การนําเสนอรายงานในที>ประชุมได้อย่างเหมาะสม ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื>อสารและค้นคว้าเพิ>มเติมความรู้ให้กบัตนเอง 
๖. ทกัษะการปฏบิัตงิานกจิกรรมบาํบัด 

  พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ทักษะการสื>อสารและสร้างสัมพันธภาพ 
ความรู้พื Yนฐาน กระบวนการให้บริการต่อผู้ รับบริการทางกิจกรรมบําบัด ทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิก 
เครื>องมือ อปุกรณ์ สื>อ ที>จําเป็นตอ่การปฏิบติังานทางกิจกรรมบําบดั ทกัษะการใช้เครื>องมือพื Yนฐานและการ
ทําหัตถการที>จําเป็นทางกิจกรรมบําบัด การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื>อง การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื>อง กระบวนการคุณภาพด้านการปฏิบัติงานทาง
กิจกรรมบําบดั 

๕.๓.  ช่วงเวลา  
   ภาคการศกึษาที> ๑ และ ๒ ของชั Yนปีที> ๔ 

๕.๔. จาํนวนหน่วยกติ  
๖   หน่วยกิต 

๕.๕.  การเตรียมการ  
   เตรียมคณาจารย์ที>มีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการ

วิจยั เป็นที>ปรึกษาโครงงานวิจยั เรื>องละ �-� คน 
๕.๖.  กระบวนการประเมินผล   

   มีกิจกรรมการประเมินผลเป็นระยะตลอดระยะเวลาที>จดัการเรียนการสอน ดงันี Y 
- การนําเสนอโครงร่าง       ๔๐%  
- การนําเสนอโครงการ       ๔๐% 
- การสมัมนาโครงการ         ๑๕% 
- เจตคติ การตรงตอ่เวลา และการมีสว่นร่วมในชั Yนเรียน    ๕% 
      รวม    ๑๐๐% 
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หมวดที" ๔  ผลการเรียนรู้   กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑. รู้หน้าที>  มี วินัย  ขยัน  อดทน มุ่ งผลสัมฤทธิ] 
มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม ตระหนักและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกบั
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกิจกรรมบําบดั  

๑. จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพในทุกรายวิชา ผ่านการทํากิจกรรม เช่น การ
แลกเปลี>ยนเรียนรู้ การทําสมัมนา การเลา่ประสบการณ์ การดงูาน 
การฝึกปฏิบติังานทางคลินิก และกิจกรรมนอกหลกัสตูรตา่ง ๆ เชน่ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ การออกชมุชน 

๒. มีทักษะในการสื>อสารและสร้างสมัพนัธภาพที>ดี
กบัผู้ อื>นที>เกี>ยวข้องได้ มีการฟังอย่างตั Yงใจและลกึซึ Yง 
มีการใช้ภาษาทั Yงภาษาพูด เขียนและท่าทางที>มี
ประสิทธิภาพทั Yงตอ่ผู้ รับบริการและผู้ ร่วมงาน  

๒. จัดการเรียนการสอนให้มีการฝึกทักษะการสื>อสารระหว่าง
ผู้ เรียนกบัผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอน และผู้ เรียนกบัผู้ รับบริการ โดย
จดัให้นกัศกึษาได้มีการสงัเกตแบบมีสว่นร่วมกบัอาจารย์ผู้ควบคมุ
การฝึกปฏิบติังานทางคลินิก การฝึกเขียนรายงานผู้ รับบริการ การ
ให้คําปรึกษา การให้โปรแกรมฟืYนฟทีู>บ้านสําหรับผู้ รับบริการ 

๓. มีการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื>องทั Yงศาสตร์และศิลป์ รู้เท่า
ทนัเทคโนโลยีที>ทนัสมยั 

๓. จดัแหลง่ข้อมลูความรู้ตา่งๆ ให้กบันกัศกึษา รวมทั Yงจดักิจกรรม
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้แหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เรียนรู้การ
พิจารณาโดยใช้เหตุผลและการค้นคว้าหลกัฐานเชิงประจักษ์ใน
รายวิชาสมัมนาทางกิจกรรมบําบดั และสอดแทรกในรายวิชาอื>น ๆ 
ด้วย 

๔. มีความคิดริเริ>มสร้างสรรค์ มีภาวะการเป็นผู้ นํา 
เป็นที>พึ>งพาของผู้ อื>นได้ เคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้ อื>น มีใจกว้าง เข้าใจและยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ความคิด สังคมและ
วฒันธรรมที>หลากหลาย  

๔. จดัการเรียนการสอนให้นกัศกึษาได้มีโอกาสคิดและลองปฏิบติั
อย่างเต็มที> โดยจัดให้มีการทํางานทั Yงแบบบุคคลและแบบกลุ่ม 
เ พื> อใ ห้ส ร้างสัมพันธภาพที> ดีกับบุคคลอื>น  และจัดการฝึก
ปฏิบติังานทางคลินิกในสถานที>ที>หลากหลายและครอบคลมุกลุม่
ผู้ รับบริการหลกัในบริบทและสงัคมวฒันธรรมที>หลากหลาย 

๕. สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
สังเคราะห์ ให้เหตุผลทางคลินิกกิจกรรมบําบัด ได้
อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทั Yงจากวิชาชีพ
และจากความรู้อื>น ๆ 

๕. จดัการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และจดักิจกรรมที>
เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านการให้เหตุผลทาง
คลินิกในการอธิบายและแก้ไขปัญหาทางสขุภาพ 

๖. เลือกและประยุกต์ใ ช้ เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที>เกี>ยวข้องเหมาะสมในการค้นคว้าและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแปลความหมาย 
นําเสนอข้อมลูตอ่สงัคมได้ 

๖. จัดการเรียนการสอนที>ให้นักศึกษาได้มีโอกาสลองฝึกปฏิบัติ
จริง โดยนําองค์ความรู้ทางด้านสถิติมาช่วยในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู ผ่านวิชาโครงการวิจยัด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
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๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 
 ๒.๑  คุณธรรม จริยธรรม 
        ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้  ด้านคุณธรรม จริยธรรม      

  (๑) รู้หน้าที> มีวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  (๒) มีความขยนั อดทน และมุง่สมัฤทธิ]ในการประกอบวิชาชีพ  

(๓) มีจิตสํานกึตอ่สงัคม มีจิตอาสา และยดึถือประโยชน์สว่นรวมในการประกอบวิชาชีพ 
(๔) มีทกัษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตที>ดีมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคมในฐาน 

     พลเมืองไทยและพลโลกที>ประกอบวิชาชีพ 
         ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที"ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    (๑) จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
    (๒) เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
    (๓) เรียนจากบทบาทสมมติ การยกประเดน็กรณีศกึษาที>เกี>ยวข้องกบัคณุธรรมและจริยธรรม 
          ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(๑) ใช้การประเมินระหว่างเรียน โดยผู้ เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยอาจารย์ ประเมินโดยกลุ่ม 
เพื>อน ประเมินโดยอาจารย์ผู้ควบคมุการฝึกปฏิบติังานทางคลินิก ประเมินโดยผู้ รับบริการ ญาติ และ
ชมุชน โดยวิธีการประเมินที>หลากหลาย เช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกต ใช้แบบสอบถาม แบบบนัทกึ 
แบบประเมินที>เกี>ยวข้อง 

 
 ๒.๒. ความรู้  
    ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  

  (๑) ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื>องทั Yงศาสตร์และศิลป์ของการทํา 
  กิจกรรมการดําเนินชีวิต  
  (๒) มีคามรู้และทกัษะในสาขาวิชากิจกรรมบําบดัเป็นอย่างดี รอบรู้ในศาสตร์อื>นที>เกี>ยวข้อง และ 
  เท่าทนัในเทคโนโลยีที>ทนัสมยั  

(๓) สามารถบรูณาการ และประยกุต์ความรู้ทางกิจกรรมบําบดั เพื>อก้าวไปพร้อมกบัการ
เปลี>ยนแปลงของสงัคมโลก  

    ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที"ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านความรู้  
    (๑) เน้นการสอนที>ให้ผู้ เรียนได้มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ>มเติมด้วยตนเอง 
    (๒) เน้นการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมในการอภิปราย แลกเปลี>ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แสดง 
    ความคิดเห็นและวิเคราะห์ตอ่สิ>งที>ได้เรียนรู้มา 

   (๓) เน้นการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นพื Yนฐาน(๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ผ่านการฝึกปฏิบติังาน 
   ทางคลินิกและการสงัเกตการณ์อาจารย์ผู้ควบคมุการฝึกปฏิบติังาน 

    (๕) เน้นการวิเคราะห์ ค้นคว้า และทํากรณีศกึษา 
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      ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้  
    (๑) การวดัความรู้โดยใช้ข้อสอบ 
    (๒) การวดัความรู้โดยการใช้การสอบปฏิบติั 
    (๓) การทํารายงานการศกึษาค้นคว้า 
    (๔) การทํารายงานการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
    (๕) การทําโครงการและการนําเสนอปากเปลา่ 
 ๒.๓ ทกัษะทางปัญญา 

   ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 
 (๑) มีภาวะผู้ นํา เป็นที>พงึพาของผู้ อื>นได้ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้ อื>น 
 (๒) มีความสามารถในการสื>อสารภาษาองักฤษทั Yงการฟัง การพดู การอา่น และการเขียนระดบัดี  

   ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที"ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 
(๑) เน้นการสอนที>ให้ผู้ เ รียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั Yงสถานการณ์ทั>วไปและสถานการณ์ที>เกี>ยวข้องกับผู้ รับบริการในรูปแบบ
ตา่ง ๆ  
(๒) เน้นการสอนที>ให้มีการทํางานร่วมกันเป็นทีม เช่น การทําโครงการกิจกรรมบําบัดสู่ชุมชน 
กิจกรรมบําบดัในโรงพยาบาลหรือสถาบนัที>เกี>ยวข้องกบัการฟืYนฟ ู 

  (๓) เน้นการลงมือทํา การวิเคราะห์กิจกรรม การประชมุปรึกษา ทํางานร่วมกนั การสรุปปัญหา 
  และแนวทางแก้ไขของแตล่ะโครงการ หลงัจากเสร็จสิ Yนโครงการ 

 (๔) เปิดโอกาสและจดัการเรียนการสอนให้นกัศกึษาได้ใช้ภาษาองักฤษทั Yงการอา่น การพดู การ 
 ฟังและการเขียน 

   ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา 
   (๑) ประเมินผ่านการสงัเกตพฤติกรรมกลุม่  

    (๒) ประเมินผลจากผลการสรุปโครงการ  
   (๓) ประเมินผ่านการสอบวดัความสามารถ  

 ๒.๔ ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (๑) มีจิตสํานกึในการให้บริการทางกิจกรรมบําบดั 

(๒) สามารถสร้างความสุขภายในตนเองและผู้ อื>นได้ เพื>อการพัฒนาความสามารถในการทํา
กิจกรรมการดําเนินชีวิตที>มีความสขุ  

   (๓) เป็นผู้ มีใจกว้าง เข้าใจทั Yงความคิดและวฒันธรรมที>หลากหลาย 
  (๔) มีความคิดริเริ>มสร้างสรรค์ สามารถบริหารจดัการ และปฏิบติังานเป็นทีมได้อย่างดี 

(๕) สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต เพื>อสร้างความสขุและสร้างสนัติสขุให้กบัสงัคม 
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๔๓ 

 

 ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที"ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
            รับผิดชอบ 

(๑) เน้นการเรียนการสอนที>ให้นักศึกษาได้มีการทํางานร่วมกับผู้ รับบริการ ทีมสหวิชาชีพ ได้
เรียนรู้บริบทของสังคมวัฒนธรรมแต่ละท้องที> ให้มีความเข้าใจในผู้ อื>นทั Yงด้านความคิดและ
ความรู้สกึ 
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที>สามารถสร้างความสุขภายในตนเองและผู้ อื>นได้ผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติังานทางคลินิก 

      ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
    รับผิดชอบ 

 (๑) ประเมินเชิงพฤติกรรมจากการแสดงออกถึงทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  (๒) ประเมินผ่านการทํางานร่วมกบัผู้ อื>นทั Yงผู้ รับบริการและทีมสหวิชาชีพ 
 ๒.๕ ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื"อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื"อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ สงัเคราะห์ ให้เหตผุลทางคลินิก 
กิจกรรมบําบัด และวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื>อพัฒนาตนเองและคุณภาพของการ
ให้บริการทางกิจกรรมบําบดัในสงัคม  
(๒) มีทกัษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ หรือ ภาษาท้องถิ>น การสื>อความหมาย และ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถกูต้องและเหมาะสม 
     ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที"ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื"อสาร  
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) จดัการเรียนการสอนที>เน้นให้นกัศกึษาได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สงัเคราะห์และให้เหตผุลทาง
กิจกรรมบําบัด ผ่านการฝึกปฏิบัติการทั Yงจากกรณีศึกษา จากการค้นคว้าองค์ความรู้จาก
เทคโนโลยี  
(๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที>ส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกข้อมูลที>น่าเชื>อถือ ฝึกการสื>อสาร  
การใช้ภาษาไทยที>ถกูต้องทั Yงการพดู การเขียน และฝึกทกัษะการนําเสนอที>เหมาะสมตอ่ผู้ ฟัง 

  ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื"อสาร และ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (๑) การประเมินตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยประเมินผ่านการนําเสนอรายงาน  
  (๒) การทดสอบเรื>องการวิเคราะห์ข้อมลูจากการศกึษาค้นคว้า การวิจยั 
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๔๔ 

 

 
 ๒.๖ ทกัษะการปฏบิัตงิานกิจกรรมบาํบัด 

๒.๖.๑. ผลการเรียนรู้ ทกัษะการปฏบิัตงิานกจิกรรมบาํบัด 
การศกึษากิจกรรมบําบดั ได้ถกูออกแบบโดยใช้ ผลการเรียนรู้ที>คาดหวงั ขยายจากวตัถปุระสงค์ 
ของการศกึษา เพื>อมาเป็นข้อกําหนดของหลกัสตูรและรายวิชา รวมทั Yง โครงสร้างและเนื Yอหา 
ในหลกัสตูร เพื>อให้เชื>อมโยงกบัแนวทางการจดัการเรียนการสอน สู่กลวิธีการประเมินที>เหมาะสม 
แก่นกัศกึษา ผ่านอาจารย์ และเจ้าหน้าที>สนนัสนุนที>มีคณุภาพ สู่คณุภาพของนกัศกึษาพร้อมการ
สนบัสนนุ โดยอาศยัสิ>งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื Yนฐาน เพื>อให้เกิดคณุภาพ และผลลพัธ์
ที>ดี ผ่านการขบัเคลื>อนจากการใช้ผลลพัธ์การเรียนรู้ที>คาดหวงัเป็นตวัตั Yง เชื>อมโยงเข้าสู่ทุกมิติของ
การเรียนการสอน ซึ>งประกอบด้วย 
๑) อธิบายจําแนกกิจกรรมการดําเนินชีวิตในบริบทของผู้บริการ ครอบครัว และชมุชนได้ 
๒) ประยกุต์รูปแบบ (โมเดล) ทางกิจกรรมบําบดั กรอบอ้างอิง และทฤษฏี สูก่ารปฏิบติังานทาง 
คลินิกโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิต สําหรับวางเป้าประสงค์ของการรักษา เพื>อบรรล ุ
ผลลพัธ์ที>คาดหวงั 
๓) ตระหนักถึงความเป็นผู้ นําแห่งตน จริยธรรมในวิชาชีพ กฏระเบียบและมาตราฐานการ
ปฏิบติังานตอ่ผู้ รับบริการ 
๔) วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ และการให้เหตุผลทางคลินิกทางกิจกรรมบําบัด เพื>อการ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ รับบริการ 
๕) ประเมินสมรรถนะของมนษุย์ในความสามารถทางด้านร่างกาย จิตสงัคม การรียนรู้ และ 
พฒันาการ ของแตล่ะบคุคลตลอดช่วงวยั 
๖) สร้างทักษะความชํานาญในการวิเคราะห์กิจกรรมการดําเนินชีวิต และกิจกรรมต่างๆ เพื>อ
สง่เสริมเพิ>มพนูการปฏิบติังานทางกิจกรรมบําบดั 
๗) ออกแบบการปฏิบติังานทางคลินิกโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิต สําหรับผู้ รับบริการที>
มีภาวะบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตสงัคม การเรียนรู้ และพฒันาการ ร่วมทั Yงสขุภาวะในบริบท 
ครอบครัวและชมุชนได้ 
๘) สะท้อนผลลพัธ์ของการปฏิบติังานทางคลินิกโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิต ของ 

  ผู้ รับบริการ ครอบครัว และสงัคมได้ 
๙) สร้างแนวคิดใหมจ่ากบทเรียน และงานวิจยัทางกิจกรรมบําบดั 

๒.๖.๒. กลยุทธ์การสอนที"ใช้พ ัฒนาการเรียนรู้ ด้านทกัษะการปฏบิัตงิานกจิรรมบาํบัด 
ประกอบด้วย 5 กลยทุธ์การสอนและการเรียนรู้ โดยเชื>อมโยงกบัทกัษะผลการเรียนรู้ที>คาดหวงั  

๑) การสอนทางตรง (Direct instructional strategy): กลยุทธ์การสอนที>ผู้ สอนมีบทบาทในการ
ดําเนินการสอน โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูล (knowledge information) เพื>อถ่ายทอดเนื Yอหาสาระ 
เบื Yองต้น โดยผู้ เรียนมีบทบาทบางส่วนในการปฏิบติักิจกรรม กลยุทธ์การสอนนี Yจะดําเนินการโดย
ใช้เวลาน้อยในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การบรรยาย (Lecture), การสาธิต (Demonstration), 
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การถามตอบ (Questioning), การฝึกฝนและฝึกปฏิบติั (Drill & practice), การสอนแบบวิภาษวิธี 
(Dialectic) หรือการโต้แย้งด้วยเหตผุล 
๒) การสอนทางอ้อม (Indirect instructional strategy): กลยทุธ์การสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลาง เพื>อให้ผู้ เรียนรู้จกักระบวนการเรียนรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีขั Yน
มีตอนได้ ทําให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การสืบสอบ (Inquiry) การแก้ปัญหา (Problem 
solving) การสร้างผงัแนวคิด (Concept formation & mapping) กรณีศกึษา (Case studies)  
๓) การสอนเน้นประสบการณ์ (Experiential instructional strategy): กลยทุธ์การสอนแบบอปุนยั
เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ โดยเน้นการใช้กิจกรรมเป็นหลกั ในการจดัการเรียนการสอน 
มุ่งผลลพัธ์ การวางแผน และนําการเรียนรู้ที>ได้ไปปรับใช้ในบริบทอื>นๆ ได้แก่ สถานการณ์จําลอง 
(Simulation) ทศันศกึษา (Field trip) บทบาทสมมติุ (Role play) เกมส์ (Game) และ การทดลอง 
(Experiment)  
๔) การสอนแบบมีปฏิสมัพนัธ์ (Interactive instructional strategy): กลยุทธ์การสอนที>เน้นผู้ เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการสื>อสารระหว่างทั Yงสองฝ่ายในการอภิปราย และแลกเปลี>ยน
ข้อมลู ได้แก่ การสอนแบบกลุ่มโต้วาที (Debates) การอภิปรายกลุ่มเล็ก/ใหญ่ (Discussion) การ
ระดมความคิด (Brainstorming) การเรียนแบบร่วมมือ (Peer learning) การแก้ปัญหาแบบมีสว่น
ร่วม (Cooperative problem solving) และ การอภิปรายเพื>อสะท้อนความคิดแบบกลุ่ม (Group 
reflection) 
๕) การสอนแบบอิสระ (Independent instructional strategy): กลยุทธ์การสอนที>ช่วยสนับสนุน
ผู้ เรียนแต่ละคน ให้มีการพัฒนาเพิ>มขีดความสามารถ เกิดการพัฒนาตนเอง ทั Yงด้านความคิด
สร้างสรรค์ และการพึ>งพาตนเอง โดยมุ่งให้เกิดศกัยภาพให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา 
สะท้อนความคิด การตดัสินใจ และการลงมือปฏิบติัด้วยความมั>นใจ เพื>อให้พร้อมสําหรับการเข้า
ไปสู่สิ>งที> มีการเปลี>ยนอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ การสอนทําวิจัย 
(Research project) ก า ร ส อ น ด้ ว ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น  (Computer-aided (assisted) 
instruction: CAI) การสอนทําโครงงาน (Project-based instruction or work assignment) การ
สะท้อนความคิดแบบเดี>ยว (Individual reflection) และ การสอนแบบปฏิบติังานเต็มเวลา (Field 
experience instruction)  

๒.๖.๓. กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้การปฏิบติังานกิจรรมบําบดั 
การวดัผล (Measurement/ Assessment) และประเมินผล (Evaluation) ของการเรียนรู้ตอ่นกัศกึษา

ได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องโดยตรงกับผลการเรียนรู้ที>คาดหวัง (Expected learning outcomes) และ
กระบวนการเรียนการสอน (Teaching & learning processes) โดยสะท้อนออกมาเป็นรูปแบบที>จําเพาะ
เจาะจงกบัการเรียนรู้เพื>อวดัขีดความสามารถของนกัศกึษาหรือผู้ เรียน โดยคํานึงถงึธรรมชาติและเนื Yอหาของ
แตล่ะรายวิชา ได้แก่ 
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๔๖ 

 

- วิชาศึกษาทั>วไป (General education) : การวดัและการประเมินด้วยวิธี การสอบแบบปรนัย 
(Multiple choice questions: MCQs) และ การสอบแบบอตันยั หรือบรรยาย (Essay) 

- พื Yนฐานวิชาชีพ (Fundamental professional courses) : การวดัและการประเมินด้วยวิธี การ
สอบแบบปรนัย (Multiple choice questions: MCQs) การสอบแบบอัตนัย หรือบรรยาย 
(Essay) การสอบปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ (Laboratory test) การสอบโครงการได้รับ
มอบหมาย (Small project) และการอภิปรายนําเสนอผลงาน (Presentation) โดยใช้วิธีเกณฑ์
การให้คะแนนผลงาน รูบิค (Scoring Rubric) 

- วิชาชีพ (Professional courses) : การวดัและการประเมินด้วยวิธี การสอบแบบปรนยั (Multiple 
choice questions: MCQs) การ ส อบแบบอัตนัย  ห รื อบร ร ยาย  (Essay) การ ปร ะ เ มิ น
ความสามารถ/สมรรถนะ (Performance test) การประเมินการฝึกงาน (Fieldwork evaluation) 
การสอบแบบ Multiple essay questions (MEQs) การอภิปรายนําเสนอผลงาน (Presentation) 
การสอบโครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบัด (Research project) โดยใช้วิธีเกณฑ์การให้คะแนน
ผลงาน รูบิค (Scoring Rubric) การประเมินกรณีศึกษา (Case studies) และการสอบวดัผล
และประเมินผลแบบ Objective structured clinical examination (OSCE) 

 
หมวดที" ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศกึษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที> ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ระเบียบคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผลและการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ ิbของนักศึกษา  

  ๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
 กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ]การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ>งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  
ซึ>งผู้ประเมินภายนอกตรวจสอบได้ 
 การทวนสอบในระดบัรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม

แผนการสอน และวิเคราะห์คณุภาพข้อสอบจากผลสอบ 
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๔๗ 

 

  ๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  กําหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เก็บข้อมูลสัมฤทธิผลการประกอบ

อาชีพของบณัฑิต และนําผลย้อนกลบัมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลกัสตูรแบบครบวงจร 
รวมทั Yงการประเมินคณุภาพของหลกัสตูร โดยดําเนินการเก็บข้อมลู ตอ่ไปนี Y 

(๑) จํานวนสอบผ่านขึ Yนทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบดั 
(๒) ภาวะการได้งานทําของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแตล่ะรุ่นที>จบการศกึษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอ่ความรู้ ความสามารถ ความมั>นใจของบณัฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 
(๓) การตรวจสอบจากผู้ใช้บณัฑิต โดยสง่แบบสอบถาม เพื>อประเมินความพงึพอใจในบณัฑิตที>จบ
การศกึษา 
(๔) การประเมินตําแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบณัฑิต 
(๕) การประเมินจากสถานศกึษาอื>น โดยการสง่แบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื>อมีโอกาสในระดบัความ
พงึพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบติัด้านอื>นๆของบณัฑิตจะจบการศกึษาและเข้าศกึษาเพื>อ
ปริญญาที>สงูขึ Yนในสถานศกึษานั Yน  
(๖) การประเมินจากนกัศกึษาเก่า ที>ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที>
เรียน รวมทั Yงสาขาอื>นๆ ที>กําหนดในหลกัสตูร ที>เกี>ยวเนื>องกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั Yงเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลกัสตูรให้ดียิ>งขึ Yนด้วย 
(๗) ความเห็นจากผู้ทรงคณุวฒิุภายนอก ที>มาประเมินหลกัสตูร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษตอ่ความพร้อม
ของนกัศกึษาในการเรียนและสมบติัอื>นๆ ที>เกี>ยวข้องกบักระบวนการเรียนรู้และการพฒันาองค์ความรู้
ของนกัศกึษา 

 
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

หมวดที" ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลยั และ

คณะ ตลอดจนในหลกัสตูรที>สอน  
๒. การพัฒนาความรู้ และท ักษะให้แก่คณาจารย์  

  ๒.๑ การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(๑) สง่เสริมอาจารย์ให้มีการเพิ>มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื>อสง่เสริมการสอนและการวิจยั
อย่างตอ่เนื>อง การสนบัสนนุด้านการศกึษาตอ่ ฝึกอบรม ดงูานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตา่งๆ 
การประชมุทางวิชาการทั Yงในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ หรือการลาเพื>อเพิ>มพนูประสบการณ์ 
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๔๘ 

 

(๒) เพิ>มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนัสมยั 
(๓) เพิ>มพูนความรู้โดยจดับรรยาย อบรม หรือบริการวิชาการเพื>อแลกเปลี>ยนประสบการณ์กบัอาจารย์
พิเศษทางคลินิก 

 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื"นๆ   
(๑) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที>เกี>ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คณุธรรม 
(๒) กระตุ้นให้ทําผลงานทางวิชาการในสาขากายภาพบําบดั หรือสาขาที>เกี>ยวข้อง 
(๓) ส่งเสริมให้ทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื>อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี>ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 

หมวดที" ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การบริหารหลักสูตร 
มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรดําเนินการบริหารหลกัสตูรดงันี Y 
- ก่อนเปิดภาคเรียนมีการเตรียมจดัตารางสอน เตรียมเนื Yอหา เอกสารประกอบ และสื>อการสอน 

ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบติัการและอปุกรณ์ที>ต้องใช้ 
- มอบหมายอาจารย์ประจํารายวิชาหรือบคุลากรสนบัสนนุประเมินความต้องการ ความพงึพอใจของ

นกัศกึษาตอ่การเรียนการสอนระหวา่งภาคและใช้ข้อมลูในการปรับปรุงการสอน 
- คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประชมุหลกัสตูรเป็นระยะ เพื>อติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุง

หลกัสตูร 
 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
    ๒.๑. การบริหารงบประมาณ 

  หารายได้สมทบงบประมาณแผ่นดินโดยการบริการวิชาการ พิจารณาจดัสรรงบประมาณคา่ใช้จ่ายตาม
ความจําเป็น กําหนดวงเงินคา่ใช้จ่ายในแตล่ะรายวิชา 

 ๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนที"มีอยู่ เดมิ 

     ๒.๒.๑ สถานที"และอุปกรณ์การสอน 

  การสอน การปฏิบติัการ การฝึกปฏิบติังานทางคลินิก และการทําวิจยั ใช้สถานที>ของคณะ
กายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัมหิดล รายละเอียดเกี>ยวกบัอปุกรณ์การสอน การปฏิบติัการ และการทํา
วิจยั ของคณะกายภาพบําบดั มีดงันี Y  
 
 
 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๔๙ 

 

 
ลําดบั ชื>ออปุกรณ์ ลําดบั ชื>ออปุกรณ์ 

๑ เครื>องคอมพิวเตอร์ (PC) ๙ กล้องดิจิทลั 
๒ เครื>องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ๑๐ กล้องวิดีโอ 
๓ เครื>องพิมพ์แบบเลเซอร์ ๑๑ เครื>องขยายเสียง (Amplifier) 
๔ เครื>องพิมพ์สําเนาดิจิทลั (Digital Copy) ๑๒ ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) 
๕ อปุกรณ์แมข่่ายพิมพ์งาน (Print Server) ๑๓ Wireless LAN 

๖ 
เครื>องฉายภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร์ 
(Projector) 

๑๔ เก้าอี Yเลก็เชอร์ห้องบรรยาย 

๗ เครื>องจบัภาพสามมิติ (Visualizer) ๑๕ เตียงฝึกปฏิบติั (สงู) 
๘ เครื>องสแกนเนอร์ (Scanner) ๑๖ เตียงฝึกปฏิบติั (เตี Yย) 

 
เครื" องมือทางกจิกรรมบาํบัด จาํนวน 

ชดุกระตุ้นการประมวลการทางด้านความรู้สกึ ๑ ชดุ 

ชดุประเมินการประสมประสานการรับความรู้สกึ ๑ ชดุ 

เครื>องวดัความเร็วของการเคลื>อนไหวขณะทํากิจกรรม ๑ ชดุ 
เครื>องฝึกเพื>อเพิ>มแรงบีบมือ ๓ ชดุ 

ชดุอปุกรณ์และเบาะห้องมลัติเซนซอรี> ๑ ชดุ 

ชดุอปุกรณ์ประเมินทกัษะการมองเห็นและการสมัผสั ๒ ชดุ 

ชดุอปุกรณ์ประเมินทกัษะการมองเห็นและการได้ยิน ๒ ชดุ 

ชดุอปุกรณ์ประเมินทกัษะการทํากิจวตัรประจําวนั ๑ ชดุ 

ชดุอปุกรณ์ประเมินความรู้สกึ ๒ ชดุ 

ชดุอปุกรณ์ประเมินการกลนืกินอาหารลําบาก ๑ ชดุ 

ชดุเครื>องมือประดิษฐ์อปุกรณ์ดามมือและแขน ๓ ชดุ 

ชดุเครื>องมือประดิษฐ์ผ้ายดึแรงกดทบั ๑ ชดุ 

ชดุปฏิบติัการสื>อการรักษาทางกิจกรรมบําบดั ๒ ชดุ 

จกัรโพ้ง และจกัรเย็บผ้า ๓ ชดุ 
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  ๒.๒.๒. ห้องสมุด  
  สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัมหิดล มีแหล่งความรู้ที>สนบัสนุนวิชาการทางด้านกิจกรรมบําบัด 
และ สาขาวิชาอื>นที>เกี>ยวข้อง มีหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากกว่า ๒๘๐,๓๒๔ เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า ๓๙,๘๘๕ รายการ มีฐานข้อมลูออนไลน์ที>
อยู่ในดชันีอ้างอิงอีกไมน้่อยกวา่ ๔๑ ฐานข้อมลู  
  ห้องศกึษาด้วยตนเอง ของคณะกายภาพบําบัด ได้จดัเตรียมหนงัสือด้านกิจกรรมบําบัด และ
วิทยาศาสตร์สขุภาพจํานวนมากกว่า ๔,๔๒๔ เล่ม ดีวีดีรอมเพื>อการศกึษา ๑๒๒ เรื>อง และแผ่นซีดีรอม
เพื>อการศกึษา ๑๘ แผ่น เพื>อเป็นแหลง่ความรู้เพิ>มเติม 
 

 ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ ิ"มเตมิ 
 สิ>งสนับสนุนการเรียนการสอนที>สําคัญของสาขากิจกรรมบําบัด คือแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

เพื>อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกใช้ทักษะและความรู้ทางกิจกรรมบําบัดแก่ผู้ รับบริการ 
หลกัสตูรเลือกใช้สถานที>ฝึกปฏิบติังานที>มีคณุภาพทั Yงด้านบุคลากรและสถานที> ได้แก่ คลินิกกิจกรรมบําบดั 
ศนูย์กายภาพบําบดั คณะกายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัมหิดล หน่วยงานและโรงพยาบาลภาครัฐตั Yงแตร่ะดบั
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั>วไป และโรงพยาบาลชุมชน รวมทั Yงการฝึกภาคสนามในชุมชนและสถาน
ประกอบการ นอกจากนั Yน อาจารย์ผู้คมุฝึกปฏิบติังานทางคลินิก 
 

 ๒.๔ การประเมินความเพ ียงพอของทรัพยากร  
 มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจดัทําแบบสํารวจความต้องการ และจากการสงัเกต

การใช้งานในรายวิชาที>สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้
เป็นไปตามประกาศ กระทรวงศกึษาธิการ เรื>องเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ 
๑๔ วา่ด้วยการประกนัคณุภาพของหลกัสตูร 
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๓. การบริหารคณาจารย์ 
  ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่  

(๑) อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื>อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  (๒) มีความเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของหลกัสตูร 
 (๓) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ]ของนักศึกษาและมี

ประสบการณ์ทําวิจยัหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที>สอน 
(๔) ผ่านการคดัเลือกและสมัภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคดัเลือกที>แตง่ตั Yงโดยคณบดี  

 ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  
 คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และผู้สอน จะต้องประชมุร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 

ประเมินผลและร่วมประชมุให้ความเห็น เก็บรวบรวมข้อมลูเพื>อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลกัสตูร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที>จะทําให้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสตูร และได้บณัฑิตเป็นไปตามคณุลกัษณะ
บณัฑิตที>พงึประสงค์ 

 ๓.๓ คณาจารย์ท ี"สอนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ  
 คณะกายภาพบําบดัมีนโยบายให้ผู้ รับผิดชอบรายวิชาเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรผู้ เชี>ยวชาญมา

บรรยาย โดยเฉพาะหวัข้อที>ต้องใช้ผู้ เชี>ยวชาญหรือผู้ มีประสบการณ์ตรง เพื>อให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
และสร้างแรงบนัดาลใจแก่นกัศกึษา 

 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ๔.๑ การกาํหนดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 
 คณะฯ กําหนดคณุสมบติัของบคุลากรให้ตรงตามภาระหน้าที>ความรับผิดชอบ และต้องผ่านการคดัเลือก

ให้แน่ใจวา่มีคณุสมบติัดงักลา่ว และมีทศันคติที>ดีตอ่การทํางานกบัอาจารย์และนกัศกึษา 
 ๔.๒. การเพ ิ"มทกัษะความรู้ เพ ื"อการปฏบิัตงิาน  

คณะฯสนบัสนนุให้บคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนศกึษาตอ่ ฝึกอบรม หรือดงูาน เพื>อนความรู้และ 
ทกัษะเพื>อพฒันาการปฏิบติังาน 
 

๕. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํา นักศึกษา 
 ๕.๑ การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอื"นๆ  แก่ นักศึกษา  

  คณะฯ มีการแตง่ตั Yงอาจารย์ที>ปรึกษา เพื>อให้คําปรึกษาเฉพาะรายแก่นกัศกึษาทกุคน โดยจดักิจกรรม
พบอาจารย์ที>ปรึกษาอย่างสมํ>าเสมอทกุภาคการศกึษา นอกจากนั Yนนกัศกึษาที>มีปัญหา สามารถนดัหมาย
และพบอาจารย์ที>ปรึกษาได้    
 
 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๕๒ 

 

 
 ๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  
พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที> ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศกึษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัที> ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของ ผู้ ใช้บัณฑติ  

๖.๑ จดัการสํารวจ หรือนําข้อมลูวิจยัที>เกี>ยวข้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็นข้อมลูในการ 
ปรับปรุงหลกัสตูร 
๖.๒ จัดการสํารวจความพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต เมื>อครบรอบหลักสูตร เพื>อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลกัสตูร 
 

๗. ตัวบ่งช ี Gผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

 ตัวบ่งช ี Gผลการดาํเนินงาน 
ปี
ท ี" 
๑ 

ปี
ท ี" 
๒ 

ปี
ท ี" 
๓ 

ปี
ท ี" 
๔ 

ปี
ท ี" 
๕ 

๗.๑ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื>อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลกัสตูร 

     

๗.๒ มีการจดัทํารายละเอียดของหลกัสตูร ให้ครอบคลมุหวัข้อตามแบบ มคอ.๒  
ที>สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวิชากิจกรรมบําบดั 

     

๗.๓ มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ให้ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.๓ และมคอ.๔ ก่อนการเปิด
หลกัสตูรให้ครบทกุรายวิชา 

     

๗.๔ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อ
ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัสิ Yนสดุภาคการศกึษาที>เปิด
สอนให้ครบทกุรายวิชา  

     

๗.๕ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีรายละเอียด
ครอบคลมุหวัข้อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัสิ Yนสดุปีการศกึษา 
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 ตัวบ่งช ี Gผลการดาํเนินงาน 
ปี
ท ี" 
๑ 

ปี
ท ี" 
๒ 

ปี
ท ี" 
๓ 

ปี
ท ี" 
๔ 

ปี
ท ี" 
๕ 

๗.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ] ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที> มี
รายละเอียดครอบคลมุหวัข้อตามแบบที>กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที>เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

     

๗.๗ มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินผลการดําเนินงานที>รายงานในมคอ.๗ 
ปีที>แล้ว 

     

๗.๘ อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน 

     

๗.๙ อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั Yง 

     

๗.๑๐ บุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนได้รับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ตอ่ปี 

     

๗.๑๑ ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาชั Yนปีที> ๑, ๒, ๓, ๔ และบัณฑิตใหม่ที>มีต่อ
คณุภาพหลกัสตูร เฉลี>ยไมน้่อยกวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

     

๗.๑๒ ระดบัความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตใหม่ เฉลี>ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เตม็ ๕.๐ 

     

 
หมวดที" ๘  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินงานของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธ ิผลของการสอน  

 ๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
- ประเมินจากนกัศกึษาถงึประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที>ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ 
สนทนากบักลุม่นกัศกึษา ระหวา่งภาคการศกึษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
- ประเมินจากการเรียนรู้ของนกัศกึษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ 
- ประเมินการสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ผู้ ร่วมสอนหรือผู้บงัคบับญัชา 

 ๑.๒. การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
- การประเมินการสอนโดยนกัศกึษาทกุภาคการศกึษา  
- การประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การฝึกปฏิบติังาน การทํากิจกรรม 
และผลการสอบ 
- ประเมินตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ของสาขากิจกรรมบําบดั 
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๕๔ 

 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การวดัและประเมินผลนกัศกึษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดงันี Y  
- ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อบงัคบั 
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี (ฉบบัที> ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื>อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๓  
วา่ด้วยเกณฑ์การวดัผลและการการสําเร็จการศกึษา 

 
กําหนดกลยทุธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง วางแผนไว้ลว่งหน้า และ

ระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียด
ประสบการณ์ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การ
สอบสมัภาษณ์ การสอบปฏิบติั การสงัเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ ร่วมงาน รายงานกิจกรรม การประเมินตนเอง
ของผู้ เรียน ส่วนการประเมินผลหลกัสตูรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลกัสูตร เช่น การ
ประเมินข้อสอบ การทวนสอบหลงัศึกษาครบทั Yงหลกัสูตร การประเมินจากผู้ผ่านการสอบความรู้เพื>อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบําบดั การประเมินของผู้ ใช้บณัฑิต เป็นต้น  

นอกจากนี Yการประเมินผลความรู้  สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  บัณฑิต
ระดบัอุดมศกึษาเป็นผู้ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้เพื>อการดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุทั Yงทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึก
และความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

 
๓. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอ ียดหลักสูตร 

ประเมินคณุภาพการศกึษาประจําปีโดยคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในที>ได้รับการแตง่ตั Yง 
 

๔. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
จากการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินรายวิชาและการประเมินหลักสูตร จะทําให้ทราบปัญหาของการ

บริหารหลกัสตูรทั Yงในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที>พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที>จะดําเนินการปรับปรุง
รายวิชานั Yน ๆ ได้ทนัที โดยการปรับปรุงย่อยนี Yทําได้ตลอดเวลาที>พบปัญหา ส่วนการปรับปรุงหลกัสตูรทั Yงฉบบักําหนด
ทําทุกวงรอบหลกัสตูร (๔ ปี)  เพื>อให้หลกัสูตรมีความทันสมยัและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิต และ
สงัคม 

  



หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด ปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๙                มคอ.๒ 

 

๕๕ 

 

แผนที"แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลกั  O ความรับผิดชอบรอง 
 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
หมวดวิชาศึกษาทั"วไป                    
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์                    
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั>วไปเพื>อการพฒันา
มนษุย์ 
MUGE 101 General Education for Human 
Development 

    �    �       �    

มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื>อการพฒันามนษุย์ 
MUGE 102 Social Studies for Human 
Development   

    �    �       �    



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๕๖ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื>อการพฒันา
มนษุย์ MUGE 103 Arts and Sciences for Human 
Development 

    �    �       �    

สมสค ๓๐๖ จิตวิทยาประยกุต์ 
SHSS 306 Applied Psychology 

    �    �       �    

กลุ่มวิชาภาษา                    
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื>อการ
สื>อสาร LATH 100  Art of Using Thai Language in 
Communication 

        �       �    

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษ  ระดบั ๑  
LAEN 103 English Level  1 

        �       �    

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษ  ระดบั ๒  
LAEN 104 English Level  2 

        �       �    



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๕๗ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษ  ระดบั ๓ 
LAEN 105 English Level  3 

        �       �    

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษ  ระดบั ๔ 
LAEN 106 English Level  4 

        �       �    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                     
วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั Yนพื Yนฐาน 
SCBI 114 Basic Biology 

     �         �     

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 
SCMA 182 Statistic for Health Science 

     �         �     

วทฟส ๑๕๙ ฟิสกิส์เบื Yองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์
สขุภาพ  
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 

     �         �     



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๕๘ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ                     
สมศษ ๑๑๔ กิจกรรมพลศกึษา – ลีลาศ 
SHED 114 Physical Education Activity – 
Social dance 

    �      �  �       

สมศษ ๑๑๗ กิจกรรมพลศกึษา – แบดมินตนั 
SHED 117 Physical Education Activity – 
Badminton 

    �      �  �       

สมศษ ๑๑๘ กิจกรรมพลศกึษา – เทนนิส 
SHED 118 Physical Education Activity – 
Tennis 

    �      �  �       

สมศษ ๑๒๖ กิจกรรมพลศกึษา – เปตอง 
SHED 126 Physical Education Activity - 
Petaunge 

    �      �  �       



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๕๙ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื>อสขุภาพ 
SPGE 101 Aerobics for Health 

    �      �  �       

วกศท ๑๐๒ โยคะเพื>อสขุภาพ 
SPGE 102 Yoga for Health 

    �      �  �       

วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพ 
SPGE 103 Body Conditioning 

    �      �  �       

วกศท ๑๐๔ เทนนิส 
SPGE 104 Lawn Tennis 

    �      �  �       

วกศท ๑๐๕ ฟตุบอล 
SPGE 105 Soccer 

    �      �  �       

วกศท ๑๐๙ วา่ยนํ Yา 
SPGE 109 Swimming 

    �      �  �       

วกศท ๑๑๒ ลีลาศ     �      �  �       



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๖๐ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
SPGE 112 Social Dance 
วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส 
SPGE 113 Table Tennis 

    �      �  �       

วกศท ๑๒๑ กายและจิตใจ 
SPGE 121 Mind and Body 

    �      �  �       

กภกก  ๑๒๒ สนุทรียการเปลี>ยนแปลงตวัเอง 
PTOT 122 Aesthetic Self Transformation 

 �    �         �     

หมวดวิชาเฉพาะ                    
กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ                    
วทคม ๑๐๒ เคมีทั>วไป 
SCCH 102 General Chemistry 

   �  �         �   �  

วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื Yนฐาน 
SCPS 202 Basic Physiology 

   �  �         �   �  



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๖๑ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
กภกภ ๓๐๙ เภสชัวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 
PTPT 309 Pharmacology for Health Science 

   �  �         �   �  

กภกก ๑๒๑ กายวิภาคศาสตร์พื Yนฐานสําหรับ 
นกักิจกรรมบําบดั 
PTOT 121 Basic Anatomy for Occupational 
Therapists 
 

   �  �         �   �  

กภกก ๒๐๒ มหกายวิภาคศาสตร์สําหรับ 
นกักิจกรรมบําบดั 
PTOT 202 Gross Anatomy for Occupational 
Therapists 
 

   �  �         �   �  



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๖๒ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
กภกก ๒๐๕ สภาวะทางการแพทย์สําหรับ 
นกักิจกรรมบําบดั  
PTOT 205 Medical Conditions for 
Occupational Therapists 

   �  �         �   �  

กภกก ๒๒๕ ปฏิบตัิการมหกายวิภาคศาสตร์ 
PTOT 225 Laboratory of Gross Anatomy 

   �  �         �   �  

กภกก ๒๒๙ การสงัเกตทางคลนิิกและการให้
เหตผุลทางคลินิกพื Yนฐาน 
PTOT 229  Clinical Observation and Basic 
Clinical Reasoning 

   �  �         �   �  

กภกก ๒๓๑ หลกัการพยาบาลสําหรับ 
นกั กิจกรรมบําบดั 

   �  �         �   �  



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๖๓ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
PTOT 231 Principle of Nursing for 
Occupational Therapists 
กภกก ๒๓๕ ประสาทกายวิภาคศาสตร์สําหรับ 
นกักิจกรรมบําบดั 
PTOT 235 Neuroanatomy for Occupational 
Therapists 

   �  �         �   �  

กลุ่มวิชาชีพ                    
กภกก ๑๑๐ บทนําสูก่ิจกรรมบําบดั 
PTOT 110 Introduction to Occupational 
Therapy 

 �             �  � � � 

กภกก ๑๑๒ หลกัการพื Yนฐานของกิจกรรมบําบดั 
PTOT 112 Basic Principle of Occupational 
Therapy 

 �             �  � � � 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๖๔ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
กภกก ๒๒๑ สมรรถนะการประกอบกิจกรรม 
ตลอดช่วงชีวิต 
PTOT 221 Occupational Performance 
Across Life Span 

 �             �  � � � 

กภกก ๒๒๒ การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับ 
นกักิจกรรมบําบดั 
PTOT 222 Basic Assessment for 
Occupational Therapists 

 �             �  � � � 

กภกก ๒๒๖ กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๑ 
PTOT 226 Occupational Therapy for 
Physical Health 1 

 �             �  � � � 

กภกก ๒๒๘ จลนศาสตร์ในกิจกรรมบําบดั            �             �  � � � 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๖๕ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
PTOT 228 Kinesiology in Occupational 
Therapy 
กภกก ๒๓๒ กิจวตัรประจําวนัและการฟืYนฟู
สมรรถภาพ 
PTOT 232 Activities of Daily Living and 
Rehabilitation 

 �             �  � � � 

กภกก ๒๓๓ การวิเคราะห์และการปรับสื>อเพื>อการ
บําบดั 
PTOT  233 Therapeutic Analysis and Adaptation 

 �             �  � � � 

กภกก ๒๓๔ การประเมินขั Yนสงูสําหรับ 
นกักิจกรรมบําบดั 
PTOT 234 Advanced Evaluation for 
Occupational Therapists   

 �             �  � � � 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๖๖ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
กภกก ๒๓๖ กิจกรรมบําบดัสําหรับเดก็และ
วยัรุ่น ๑ 
PTOT 236 Occupational Therapy for 
Children and Adolescence 1         

 �             �  � � � 

กภกก ๒๓๗ การปรับศกัยภาพกิจกรรมการดําเนิน
ชีวิต PTOT  237 Adaptation of Occupational 
Potential                 

 �             �  � � � 

กภกก ๒๓๙ กิจกรรมบําบดัจิตสงัคม ๑ 
PTOT 239 Psychosocial Occupational 
Therapy 1 

 �             �  � � � 

กภกก ๓๒๐ กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย 

๒ PTOT 320 Occupational Therapy for 
Physical Health 2                           

 �             �  � � � 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๖๗ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
กภกก ๓๒๒ การดดัแปรสิ>งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีเครื>องช่วย 
PTOT 322 Environmental Modification and 
Assistive Technology 

 �             �  � � � 

กภกก ๓๓๑ กิจกรรมบําบดัสําหรับผู้สงูอาย ุ
PTOT 331 Occupational Therapy for Elders 

 �             �  � � � 

กภกก ๓๓๒ กิจกรรมบําบดัสําหรับเดก็และวยัรุ่น 
๒ PTOT 332 Occupational Therapy for 
Children and Adolescence 2 

 �             �  � � � 

กภกก ๓๓๓ เฝือก กายอปุกรณ์เสริม และกาย
อปุกรณ์เทียม 
PTOT 333  Splint Orthosis and Prosthesis 

 �             �  � � � 

กภกก ๓๓๘ กิจกรรมบําบดัในชมุชน  �             �  � � � 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๖๘ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
PTOT 338 Occupational Therapy in 
Community 
กภกก ๓๓๙ กิจกรรมบําบดัจิตสงัคม ๒ 
PTOT 339 Psychosocial Occupational 
Therapy 2 

 �             �  � � � 

กภกก ๓๔๑ ทกัษะการให้เหตผุลทางคลินิกของ
กิจกรรมบําบดั 
PTOT 341 Clinical Reasoning Skills of 
Occupational Therapy 

 �             �  � � � 

กภกก ๓๘๒ ปฏิบตัิงานทางคลินิก ๑ 
PTOT 382 Clinical Practice 1 

 �             �  � � � 

กภกก ๓๘๓ ปฏิบตัิงานทางคลินิก ๒ 
PTOT 383 Clinical Practice 2 

 �             �  � � � 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๖๙ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
กภกก ๔๐๓ กิจกรรมบําบดับําบดัในการย
ศาสตร์และการฟืYนฟกูารประกอบอาชีพ 
PTOT 403 Occupational Therapy in 
Ergonomics and Vocational Rehabilitation 

 �             �  � � � 

กภกก ๔๐๔ กฎหมายและความเป็นผู้ นําสําหรับ 
นกักิจกรรมบําบดั 
PTOT 404 Laws and Leadership for 
Occupational Therapists 

 �             �  � � � 

กภกก ๔๐๕ การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทาง
กิจกรรมบําบดั  
PTOT 405  Evidence Based Practice in 
Occupational Therapy 
 

 �             �  � � � 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๗๐ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
กภกก ๔๒๕ สมัมนากิจกรรมบําบดั ๑ 
 PTOT 425 Seminar in Occupational 
Therapy 1 

 �             �  � � � 

กภกก ๔๒๖ สมัมนากิจกรรมบําบดั ๒ 
PTOT 426 Seminar in Occupational Therapy 2 

 �             �  � � � 

กภกก ๔๘๑ ปฏิบตัิงานทางคลินิก ๓ 
PTOT 481 Clinical Practice 3 

 �             �  � � � 

กภกก ๔๘๒ ปฏิบตัิงานทางคลินิก ๔ 
PTOT 482 Clinical Practice 4 

 �             �  � � � 

กภกก ๔๙๑ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบดั ๑ 
PTOT 491 Research Project in 
Occupational Therapy 1 
 

 �             �  � � � 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๗๑ 

 

 
ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
กภกก ๔๙๒ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบดั ๒ 
PTOT 492 Research Project in 
Occupational Therapy 2 

 �             �  � � � 

หมวดวิชาเลือกเสรี                    

ศศภอ ๒๖๗ การละครสร้างสรรค์  
LAEN 267 Creative Drama 

 �    �         �     

ศศพฐ ๑๓๑ มนษุย์กบัความสามารถในการ
สื>อสาร 
LAFE 131 Man and Communication 
Competence 

 �    �         �     

สมมน  ๑๐๙ ศาสนากบัการรักษาโรค  
SHHU 109 Religion and Healing 
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ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
รหสั / ชื"อรายวิชา 

ด้านที" ๑ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านที" ๒ 
 

ความรู้  

ด้านที" ๓ 
 

ทกัษะทาง
ปัญญา 

ด้านที" ๔ 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

ด้านที" ๕ 
ทกัษะการ
วิเคราะห์
เชงิตัวเลข 
การสื"อสาร 

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านที" ๖ 
ทกัษะการ
ปฏบิัตงิาน

กจิกรรมบาํบัด 
 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ 
สมมน ๑๑๒ พลวตัรของกลุม่และการทํางานเป็น
ทีม SHHU 112 Group Dynamics and 
Teamwork 

 �    �         �     

สมมน ๑๒๓ มนษุยศาสตร์บรูณาการ  
SHHU 123 Integrated Humanities 

 �    �         �     

สมสค ๑๔๔ หลกัการสื>อสาร  
SHSS 144 Principle of Communication 

 �    �         �     
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๑.คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑  รู้หน้าที> มีวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๑.๒  มีความขยนั อดทน และมุง่สมัฤทธิ] 
ในการประกอบวิชาชีพ  
๑.๓ มีจิตสํานกึตอ่สงัคม มีจิตอาสา และยดึถือ
ประโยชน์สว่นรวมในการประกอบวิชาชีพ  
๑.๔ มีทกัษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตที>ดีมี
ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคมในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลกที>ประกอบวิชาชีพ 

๒.ความรู้  
๒.๑ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ตอ่เนื>องทั Yงศาสตร์และศิลป์ของการทํากิจกรรมการ
ดําเนินชีวิต  
๒.๒ มีความรู้และทกัษะในสาขาวิชากิจกรรมบําบดั
เป็นอย่างดี รอบรู้ในศาสตร์อื>นที>เกี>ยวข้อง และเท่าทนั
ในเทคโนโลยีที>ทนัสมยั  
๒.๓ สามารถบรูณาการ และประยกุต์ความรู้ทาง 
กิจกรรมบําบดั เพื>อก้าวไปพร้อมกบัการเปลี>ยนแปลง
ของสงัคมโลก  

๓.ทกัษะทางปัญญา  
๓.๑ มีภาวะผู้ นํา เป็นที>พงึพาของผู้ อื>นได้ เคารพ 
ในสิทธิของตนเองและผู้ อื>น 
๓.๒ มีความสามารถใช้ภาษาองักฤษทั Yงการฟัง  
การพดู การอา่น และการเขียนระดบัดี  
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๔.ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
๔.๑ มีจิตสํานกึในการให้บริการทางกิจกรรมบําบดั 
๔.๒ สามารถสร้างความสขุภายในตนเองและผู้ อื>นได้  
เพื>อการพฒันาความสามารถในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตที>มีความสขุ  
๔.๓ เป็นผู้ มีใจกว้าง เข้าใจทั Yงความคิดและวฒันธรรมที>หลากหลาย 
๔.๔ มีความคิดริเริ>มสร้างสรรค์ สามารถบริหาร 
จดัการ และปฏิบตัิงานเป็นทีมได้อย่างดี 
๔.๕ สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต เพื>อสร้างความสขุและสร้างสนัติ
สขุให้กบัสงัคม 

๕.ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื"อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
๕.๑ สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ สงัเคราะห์ ให้เหตผุลทางคลินิก
กิจกรรมบําบดั และวิจยัเชิงคณุภาพและปริมาณ เพื>อพฒันาตนเองและคณุภาพของการ
ให้บริการทางกิจกรรมบําบดัในสงัคม  
๕.๒ มีทกัษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ หรือ ภาษาท้องถิ>น การสื>อความหมาย 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถกูต้องและเหมาะสม 
 

๖.ทกัษะการปฏบิัตงิานกจิกรรมบาํบัด 
๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการปฏิบตัิงานกิจกรรมบําบดั 
๖.๒ กลยทุธ์การสอนที>ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการฏิบตัิงาน
กิจกรรมบําบดั 
๖.๓ กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้การปฏิบตัิงานกิจกรรมบําบดั 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรฯ กับ Core value ของมหาวิทยาลัยมหดิล (MAHIDOL) 
 

ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน Core value ของมหาวิทยาลัยมหดิล 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม M A H I D O L 
๑.๑  รู้หน้าที> มีวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมบําบดั         

๑.๒  มีความขยนั อดทน และมุง่สมัฤทธิ]ในการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบดั         

๑.๓ มีจิตสํานกึตอ่สงัคม มีจิตอาสา และยดึถือประโยชน์สว่นรวมในการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบดั         

๑.๔ มีทกัษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตที>ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคมในฐานะพลเมืองไทย
และพลโลกที>ประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบดั 

  
 

 
 

    

๒. ด้านความรู้  M A H I D O L 
๒.๑ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื>องทั Yงศาสตร์และศิลป์ของการทํากิจกรรมการดําเนิน
ชีวิต  

       

๒.๒ มีความรู้และทกัษะในสาขาวิชากิจกรรมบําบดัเป็นอย่างดี รอบรู้ในศาสตร์อื>นที>เกี>ยวข้อง และเท่าทนัใน
เทคโนโลยีที>ทนัสมยั  

       

๒.๓ สามารถบรูณาการ และประยกุต์ความรู้ทางกิจกรรมบําบดั เพื>อก้าวไปพร้อมกบัการเปลี>ยนแปลงของสงัคม
โลก 

       

๓. ด้านทกัษะทางปัญญา M A H I D O L 
๓.๑ มีภาวะผู้ นํา เป็นที>พงึพาของผู้ อื>นได้ เคารพในสทิธิของตนเองและผู้ อื>น        
๓.๒ มีความคิดริเริ>มสร้างสรรค์ สามารถบริหารจดัการ และปฏิบตัิงานเป็นทีมได้อย่างดี        

๓.๓ มีความสามารถใช้ภาษาองักฤษทั Yงการฟัง การพดู การอา่น และการเขียนระดบัดี        
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ผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน Core value ของมหาวิทยาลัยมหดิล 
๔. ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ M A H I D O L 
๔.๑ มีจิตสํานกึในการให้บริการทางกิจกรรมบําบดั        
๔.๒ สามารถสร้างความสขุภายในตนเองและผู้ อื>นได้ เพื>อการพฒันาความสามารถในการทํากิจกรรมการดําเนิน
ชีวิตที>มีความสขุ  

       

๔.๓ เป็นผู้ มีใจกว้าง เข้าใจทั Yงความคิดและวฒันธรรมที>หลากหลาย        
๕. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื"อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ M A H I D O L 
๕.๑ สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ สงัเคราะห์ ให้เหตผุลทางคลินิกกิจกรรมบําบดั และวิจยัเชิง
คณุภาพและปริมาณ เพื>อพฒันาตนเองและคณุภาพของการให้บริการทางกิจกรรมบําบดัในสงัคม  

       

๕.๒ สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต เพื>อสร้างความสขุและสร้างสนัติสขุให้กบัสงัคม        
๕.๓ มีทกัษะในการใช้ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาท้องถิ>น การสื>อความหมาย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ถกูต้องและเหมาะสม 

       

๖. ด้านทกัษะการปฏบิัตทิางวิชาชีพ / หรืออ ื"น ๆ  M A H I D O L 
๖.๑ พฤตินิสยั เจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ        
๖.๒ ทกัษะการสื>อสารและสร้างสมัพนัธภาพ        
๖.๓ ความรู้พื Yนฐาน        
๖.๔ กระบวนการให้บริการตอ่ผู้ รับบริการทางกิจกรรมบําบดั        
๖.๕ ทกัษะการปฏิบตัิงานทางคลินิก        
๖.๖ เครื>องมือ อปุกรณ์ สื>อ ที>จําเป็นตอ่การปฏิบตัิงานทางกิจกรรมบําบดั        
๖.๗ ทกัษะการใช้เครื>องมือพื Yนฐานและการทําหตัถการที>จําเป็นทางกิจกรรมบําบดั        
๖.๘ การพฒันาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื>อง        
๖.๙ กระบวนการคณุภาพด้านการปฏิบตัิงานทางกิจกรรมบําบดั        

Mastery / Altruism / Harmony/ Integrity / Determination / Originality/ Leadership
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ภาคผนวก ก 
คาํอธ ิบายรายวิชา 
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คาํอธ ิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั"วไป   
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์    

   จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
มมศท ๑๐๑   การศึกษาทั"วไปเพ ื"อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)  
MUGE 101   General Education for Human Development   2  (1-2-3) 
เงื"อนไข :     - 
 ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั>วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความ
เชื>อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ คณุสมบติัของบณัฑิตที>พงึประสงค์  การวิเคราะห์เหตปัุจจยัและผลกระทบของเหตกุารณ์ / สถานการณ์/
ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกนัปัญหาหรือปรับปรุงพฒันาเหตกุารณ์ / สถานการณ์ เพื>อคณุประโยชน์
ตอ่ตนเอง ผู้ อื>น และสงัคม  การประยกุต์ความรู้เพื>อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา  
                     The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational   /  
specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal 
graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, 
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; 
and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 
 
มมศท ๑๐๒   สังคมศึกษาเพ ื"อการพัฒนามนุษย์  ๓ (๒-๒-๕)          
MUGE 102    Social Studies for Human Development  3  (2-2-5) 
เงื"อนไข :     - 
 หลกัการและทฤษฎีพื Yนฐานที>เกี>ยวข้องกบัสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที>สําคญัของสงัคมไทย
และสงัคมโลก อาทิ วิวฒันาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สําคญัในประวติัศาสตร์ ระบบการ เมืองการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการ
สงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกนัปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตกุารณ์ / สถานการณ์ /เพื>อคณุประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้ อื>น และสงัคม  การประยกุต์ความรู้เพื>อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา  
   Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and 
global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public 
administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of 
events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events 
/ situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems 
of case studies. 
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๗๙ 

 

มมศท ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพ ื"อการพัฒนามนุษย์  ๒ (๑-๒-๓)           
MUGE 103    Arts and Sciences  for Human Development   2  (1-2-3) 
เงื"อนไข :     - 

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี>ยวกับวิวฒันาการ 
ที>สําคญัทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตปัุจจยัและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพฒันาเหตกุารณ์ / สถานการณ์ / เพื>อคณุประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ อื>นและสงัคม  การประยกุต์ความรู้เพื>อเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา  

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the 
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; 
analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, 
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; 
and the application of knowledge to solve the problems of case studies. 

 
สมสค ๓๐๖   จติวิทยาประยุกต์ ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 306    Applied Psychology 2  (2-0-4) 
เงื"อนไข : - 

หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี>ยวกับการปรับตัวในวงจรชีวิตของแต่ละบุคคล  การสื>อสาร
ระหว่างบุคคล  เพศและพฤติกรรม    เหตุปัจจัย   และที>มาของพฤติกรรมต่างๆ   พัฒนาการของวยัรุ่นและผู้ ใหญ่    
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย ผลกระทบของอารมณ์และพฤติกรรมของปัญหา  โรคและอาการที>เกี>ยวข้องกับความ
ผิดปกติทางจิต  การจดัการความเครียด  

Psychological theories and principles  concern with the adjustment of individual (s) 
throughout lifespan. Individual (s) communication, gender and behaviors, causes, factors, and  origin of 
behaviors, teenagers and adults  development , mental and physical heath , emotional effects and problem 
behaviors, diseases and symptom related to psychosis , stress management.     

 
กลุ่มวิชาภาษา 
                                                                   

   จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
ศศภท ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ ื"อการสื"อสาร        ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100  Art of Using Thai Language in Communication    3 (2-2-5)   
เงื"อนไข :     - 
  ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทกัษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพดู  การฟัง  การอา่น  การเขียนและการ
คิด   เพื>อการสื>อสารได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 
  Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking  skills 
for accurate  and appropriate communication. 
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ศศภอ ๑๐๓  ภาษาอังกฤษระดับ ๑    ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103   English Level 1    3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :     - 

 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที>เกี>ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวนั   ในลกัษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ รวมทั Yงกลยุทธ์ในการอ่าน
บทความ การเขียนในระดบัประโยค การฟังเพื>อจบัใจความสําคญั การออกเสียง และการพูดสื>อสารในชั Yนเรียนระดบั
บทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing   
with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies,  sentence writing, 
listening for the gist, pronunciation and classroom communication. 
 
ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒    ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104   English Level 2    3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :     - 
  คําศพัท์ สํานวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาองักฤษในบริบททางสงัคมปัจจบุนั  ทกัษะการสนทนา
ในกลุม่ย่อย การทําบทบาทสมมติุในสถานการณ์ตา่ง ทกัษะการเขียนในระดบัย่อหน้า และเนื Yอหาการอา่นและการฟัง
เรื>องตา่งๆ 
    Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; simulations in various situations;  writing practice at a paragraph level; 
and reading and listening from various sources. 
 
ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓    ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105   English Level 3    3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :     - 
  กลยุทธ์ที>สําคัญในทักษะการใช้ภาษาทั Yงสี>  การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดใน
ชีวิตประจําวนั และการเขียนระดบัย่อหน้าและเรียงความสั Yนๆ รวมทั Yงทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและ
คําศพัท์ เน้นภาษาองักฤษที>ใช้ในชีวิตประจําวนัและการอา่นเชิงวิชาการ และเนื Yอหาเกี>ยวกบัสงัคมโลก  
   Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, 
speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e., 
grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic reading 
and issues  that  enhance  students  world knowledge. 
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ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔    ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106  English Level 4    3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :     - 
  บรูณาการทกัษะภาษาองักฤษ โดยการฝึกอา่นข่าว บทความวิจยั ความคิดเห็น และเนื Yอหาทาง
วิชาการ  เพื>อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหลง่ตา่งๆโดยเน้นประเดน็ซึ>งช่วยให้นกัศกึษารู้เกี>ยวกบัสงัคมโลก  
ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสนุทรพจน์จากสื>อมลัติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ตา่งๆ รวมทั Yง
การฝึกพดูในที>ชมุชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมติุ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและ
บรรณานกุรม ทั Yงนี Yรวมทั Yงการฝึกทกัษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคําศพัท์ในบริบทที>เหมาะสม   
   Integrating four English skills by practicing  reading news, research articles, commentary, 
and academic texts, for comprehension and critical thinking,  from various sources  focusing on  the issues 
that enhance students’ world knowledge;  listening to news, lecture, and speech  via multimedia and the 
Internet;  making conversations in various situations including speaking in public, giving oral presentations 
and making simulations;  and  writing essays in various types using citations and references; also  practicing  
sub-skills such as   grammar, pronunciation, and  vocabulary  used in appropriate context. 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

   จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
วทชว ๑๑๔   ช ีววิทยาข ั Gนพ ื Gนฐาน       ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 114     Basic Biology    2 (2-0-4)  
เงื"อนไข :  - 
  แนวคิดทางชีววิทยา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เคมีของสิ>งมีชีวิต ชีววิทยาระดบัเซลล์ การสื>อสารของเซลล์ 
พนัธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอน็เอและการประยกุต์ หลกัวิวฒันากา ร พนัธุศาสตร์ประชากรวิวฒันาการมนษุย์ ระบบ
นิเวศ ปัญหาสิ>งแวดล้อมและนิเวศวิทยาเชิงอนรัุกษ์  
              Concepts of biology, scientific methods, chemistry of life, cellular biology, cell communication, 
genetics and DNA technology and is applications ecology, population genetics, concepts of evolution, human 
evolution, environmental problems and conservation ecology. 
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๘๒ 

 

วทคณ ๑๘๒   สถติศิาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 182     Statistics for Health Science    2  (2-0-4) 
เงื"อนไข:  - 
    แนวคิดและการประยกุต์ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตกุารณ์ตา่งๆ 
การแปลความค่าสถิติ  สถิติพรรณนา  การซักตัวอย่างเพื>อให้ได้ตัวแทนที> ดีของประชากร  และการนําไปใช้ 
ในการประมาณคา่และการทดสอบสมมติฐาน  
    Concepts and applications of probability and probability distributions in various events; 
interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of populations 
and its use in estimation and hypothesis testing. 
 
วทฟส ๑๕๙   ฟิสิกส์เบื Gองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159     Elementary Physics for Health Science    3 (3-0-6) 
เงื"อนไข :  - 
  กลศาสตร์ของการเคลื>อนที> และการสมดลุ งานและพลงังาน ความยืดหยุ่นของสาร กลศาสตร์ของของ
ไหล และระบบไหลเวียนของโลหิต อณุหภมิู ความร้อน กฎของก๊าซ และระบบหายใจ คลื>นและคณุสมบติัของคลื>น หแูละ
การได้ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แมเ่หลก็ ไฟฟ้าในร่างกาย และอิเลก็ทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส และเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ 

Mechanics of motion and equilibrium, work and energy, elastic properties of matters, fluid 
mechanics and blood circulatory system, temperature, heat, gas law and respiratory system, waves and 
wave properties, ears and hearing, lights and visualization, electricity, magnetism, electricity in human body, 
electronics, atoms, nuclei and nuclear medicine. 
 

 
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ   

   จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

สมศษ ๑๑๔ กจิกรรมพลศึกษา – ลีลาศ ๑ (๐-๒-๑) 
SHED 114 Physical Education Activity – Social dance 1 (0-2-1) 
เงื"อนไข : - 
 ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั>วไปของการลีลาศ ประโยชน์และคุณค่าของการลีลาศ  
การเสริมสร้างสมรรถภาพสําหรับนกัลีลาศ ทกัษะการลีลาศขั Yนพื Yนฐาน มารยาทในการลีลาศ 
 History and introduction to the uses and values of social dance. Body conditioning for 
social dance players, basic skills and etiquette of social dance. 
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สมศษ ๑๑๗ กจิกรรมพลศึกษา – แบดมินตัน ๑ (๐-๒-๑) 
SHED 117  Physical Education Activity – Badminton 1 (0-2-1) 
เงื"อนไข : - 
 ประวติัความเป็นมาและความรู้ทั>วไปของกีฬาแบดมินตนั ประโยชน์และคณุคา่ของกีฬา แบดมินตนั 
การสร้างเสริมสมรรถภาพสําหรับนกัแบดมินตนั ทกัษะการเลน่แบดมินตนัขั Yนพื Yนฐาน กติกาการ เลน่แบดมินตนั 
 History and introduction to the uses and values of badminton. Body conditioning for 
badminton players, basic skills and rules of badminton playing. 

สมศษ ๑๑๘ กจิกรรมพลศึกษา – เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
SHED 118  Physical Education Activity – Tennis 1 (0-2-1) 
เงื"อนไข : - 
 ประวติัความเป็นมา และความรู้ทั>วไปของกีฬาเทนนิส ประโยชน์และคณุคา่ของของกีฬา เทนนิส  
การสร้างสมรรถภาพสําหรับนกัเทนนิส ทกัษะการเลน่เทนนิสขั Yนพื Yนฐาน กติกาการเลน่เทนนิส 
 History and introduction to the uses and values of tennis. Body conditioning for tennis 
players, basic skills and rules of tennis playing. 

สมศษ ๑๒๖ กจิกรรมพลศึกษา – เปตอง ๑ (๐-๒-๑) 
SHED 126 Physical Educaion Activity – Petaunge 1 (0-2-1) 
เงื"อนไข : - 
 ประวติัความเป็นมา และความรู้ทั>วไปของกีฬาเปตอง ประโยชน์และคณุคา่ของของกีฬาเปตอง  
การสร้างสมรรถภาพสําหรับนกัเปตอง ทกัษะการเลน่เปตองขั Yนพื Yนฐาน กติกาการเลน่เปตอง 
 History and introduction to the uses and values of petanque. Body conditioning for 
petanque players, basic skills and rules of petanque playing. 

วกศท ๑๐๑  แอโรบคิเพ ื"อสุขภาพ    ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 101  Aerobics for Health    1 (0-2-1) 
เงื"อนไข :  - 
   ความสําคญัของการออกกําลงักายแบบแอโรบิก ประโยชน์หลกัการพื Yนฐานของการฝึกเต้น แอโรบิก 
ทกัษะการเคลื>อนไหวในการเต้นแอโรบิก ความปลอดภยั และกิจกรรมอื>นๆ เช่น แอโรบิกในนํ Yา ศิลปะการตอ่สู้ประกอบ
เพลง 
   Aerobics exercise significance, benefits and basic principles of aerobic dance training.  
Skills of aerobic dance movements, safety, Aerobic activities such as hydroaerobics, aerobic boxing with 
music. 
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วกศท ๑๐๒  โยคะเพ ื"อสุขภาพ    ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 102  Yoga for Health     1 (0-2-1) 
เงื"อนไข :  - 
  ประวัติ   ความหมาย  สถานที>และอุปกรณ์ เพื>อฝึกซ้อมและประโยชน์ ของการฝึกโยคะ 
การเตรียมพร้อมของร่างกาย  การยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื Yอ  เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื Yอ  การฝึกท่า
อาสนะต่าง ๆ  ตําแหน่งร่างกาย  การควบคมุลมหายใจ ปราณายามะ  การผ่อนคลายอย่างลกึและความปลอดภยัใน
การฝึก  
              History, meaning, training locations and equipment, and benefits of Yoga. Body preparation, 
joint and muscle stretching, Techniques of muscle contraction and relaxation.  Practice of Asana (body 
position/posture), breathing control, Pranayama , deep relaxation and Yoga training safety.     

วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพ    ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 103  Body Conditioning    1 (0-2-1) 
เงื"อนไข :  - 
   ความหมาย และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินผลหลกั การฝึก และ
วิธีการพฒันาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น การเสริมสร้างมวลกล้าม เนื Yอ ความทนทาน
ระบบหวัใจและไหลเวียนโลหิต ความออ่นตวั เพื>อนําไปใช้ในชีวิตจริง 
   Meaning and Physical fitness components, testing and evaluation. Training principles and 
method for physical fitness development by using sport science application such as to improve muscle 
mass, cardiovascular   endurance and flexibility. 
 
วกศท ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 104 Lawn Tennis 1 (0-2-1) 
เงื"อนไข : - 
 ประวติั ประโยชน์ อปุกรณ์ กฏ และกติกา สมรรถภาพทางกาย ทกัษะพื Yนฐาน ได้แก่ การตี ลกูหน้า
มือ การตีลกูหลงัมือ การตีลกูกลางอากาศ การเสิร์ฟลกู และเทคนิคการเลน่แบบตา่งๆ ทั Yงประเภทเดี>ยวและคู ่ การ
บาดเจ็บและความปลอดภยัในการเลน่กีฬาเทนนิส 
 History, benefits, equipment,  rules  and regulations,  physical fitness . Basic skills such as 
forehand, backhand, volley, serve and strategies for singles and doubles.  Injuries and safety. 
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วกศท ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 105  Soccer 1 (0-2-1) 
เงื"อนไข : - 
 ประวติั โดยย่อของฟตุบอล ประโยชน์ อปุกรณ์ กฎและระเบียบ สมรรถภาพ ทกัษะพื Yนฐานของการ
เตะ การสง่ การโหมง่ การเลี Yยงลกู การทุ่มบอล และการเลน่เป็นทีม การเก็บรักษาอปุกรณ์ ความเสี>ยง การบาด เจ็บ 
และความปลอดภยั การเลน่ฟตุบอลเพื>อการออกกําลงักาย สขุภาพและนนัทนาการ 
 Brief history of soccer encompassing; benefit ,equipment, rule and regulations, physical 
fitness. Basic skills of kicking , passing, heading, dribbling, throwing and team play. Equipment keeping, 
risks injuries and safety. Soccer for exercise, health and recreation. 

วกศท ๑๐๙ ว่ายนํ Gา ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 109  Swimming 1 (0-2-1) 
เงื"อนไข : - 
 ประโยชน์ ความปลอดภยั มารยาท การแตง่กาย ทกัษะเบื Yองต้นในการวา่ยนํ Yา เช่น การลงนํ Yา การ 

ลอยตวั การหายใจในนํ Yา การใช้แขน ขา รวมถงึทกัษะการว่ายท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง  และท่ากบ                  
 Significance,  benefits , safety , rules and regulations, uniforms.  Basic skill such as 
breathing, floating, leg movements. Styles of swimming such as Freestyle,  Back stroke and Breast stroke. 

วกศท ๑๑๒  ลีลาศ  ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 112     Social Dance    1 (0-2-1) 
เงื"อนไข:  - 
 ประโยชน์  กติกา  และกฎเกณฑ์   ความปลอดภยัและการแตง่กาย  ทกัษะพื Yนฐานในการเต้นลีลาศ   
เช่น จงัหวะวอลซ์ (waltz), คิวบนั-รัมบ้า (Cuban-Rumba),  ช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha)   
 Benefits,  rules and regulations , safety and dressing. Basic skill  of  waltz, Cuban-rumba 
and  cha cha -cha. 

วกศท ๑๑๓ เทเบลิเทนนิส ๑ (๐-๒-๑) 
SPGE 113  Table Tennis 1 (0-2-1) 
เงื"อนไข : - 
 ประโยชน์ กติกา มารยาท การแตง่กายและความปลอดภยัในการเลน่  ทกัษะพื Yนฐาน ของการ
เคลื>อนที>ของเท้า  การจบัไม้  การตีลกูหน้ามือและลกูหลงัมือ  การตบ   การเสิร์ฟ   การตีลกูท๊อป 
ส-ปรินท์ และการแข่งขนัประเภทเดี>ยวและคู ่ในกีฬาเทเบิลเทนนิส  
  Benefits , rules and regulations, uniforms and safety. Basic skills  such as foot- work, 
control, forehand stroke, backhand stroke, service  and  top spin .  Competition event  in single and doubles 
in Table tennis. 
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วกศท ๑๒๑ กายและจติใจ        ๒ (๑-๒-๓)      
SPGE 121  Mind and Body        2 (1-2-3) 

หลกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยกุต์ใช้ การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของการ 
ออกกําลงักายแบบกายและจิตใจ ประโยชน์ หลกัการพื Yนฐานของการฝึกการออกกําลงักายแบบกายและจิตใจ ทกัษะ
การออกกําลงักาย ความปลอดภยั กิจกรรมกายและจิตใจในรูปแบบตา่งๆ  เช่น โยคะ, มวยจีน, พีลาเต้, บอล  
                    Applied sport science principles, physical and mental fitness preparation for Mind and Body 
exercise benefits and basic principles of Mind and Body training. Skills and safety,  Mind and Body activities 
such as Yoga, Tai Chi,  Pilates, and Fit Ball 
 
กภกก ๑๒๒  สุนทรียการเปลี"ยนแปลงตัวเอง              ๒ (๑-๒-๓)      
PTOT 122   Aesthetic self transformation            2 (1-2-3) 
เงื"อนไข:  -  

การเห็นคณุคา่ในตวัเองเพื>อพฒันาชีวิต การรับรู้ตนเองในการจดัการอารมณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ของ
การกระทํา การเป็นอยู่ และการเปลี>ยนแปลงที>ดี การจดัการโครงการชมุชน การพฒันาทกัษะการสื>อสาร และการใช้
ละครเพื>อการพฒันามนษุย์  

Self-esteem for life development. Self-perception in emotional coping. Creative art of doing, 
being, and becoming well. Community project management, development of communication skills, and 
theater for human development. 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 
กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

วทคม ๑๐๒    เคมีท ั"วไป        ๓ (๓-๐-๖)  
SCCH 102    General Chemistry    3 (3-0-6)  
เงื"อนไข :   - 
  โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อณุหพลศาสตร์ เคมี 
จลนพลศาสตร์ สมดลุเคมี สมดลุของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตปัุจจบุนั  
   Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, chemical 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, electrochemistry, the periodic 
table. 
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วทสร ๒๐๒    สรีรวิทยาพื Gนฐาน   ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS 202      Basic Physiology  3  (2-3-5) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา วทชว ๑๑๔ และ วทฟส ๑๕๙ 
  ความรู้พื Yนฐานทางสรีรวิทยา ซึ>งเกี>ยวข้องกบัหน้าที> กลไก และการควบคมุการทํางานของอวยัวะ  
และระบบตา่งๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาท ระบบกล้ามเนื Yอ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบไต 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอ่มไร้ท่อ และระบบสืบพนัธ์ รวมทั Yงการทํางานประสานกนัของระบบตา่งๆในร่างกาย  
ซึ>งนํามาสูก่ารทรงสภาพปกติในร่างกายในภาวะปกติและเมื>อมีพยาธิสภาพ 

   The course covers basic concepts and principles of cell functions and the functions of  
different organ systems such as nervous, muscular, cardiovascular, respiratory, renal, gastrointestinal tract, 
endocrine and reproductive systems. It also deals with the mechanisms of regulation of organ system 
integration and adaptations in order to keep the body in a homeostatic state.  

    

กภกภ ๓๐๙      เภสัชวิทยาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๑ (๑-๐-๒)  
PTPT  309       Pharmacology for Health Science    1 (1-0-2) 
เงื"อนไข :   - 
         หลกัทั>วไปทางเภสชัวิทยา กลไกการออกฤทธิ] ผลการรักษา ผลข้างเคียง ข้อบ่งชี Yและข้อห้ามใช้ทาง 
ยาตอ่ระบบตา่งๆ ผลของยาทาภายนอกและยาจากสมนุไพรที>เกี>ยวข้องกบักายภาพบําบดัและวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
         General principle of pharmacology mechanism of action therapeutic effects, side effects,  
indications and contraindications of drug to various system. Effects of tropical drugs and herbal drugs  
related to physical therapy and health sciences. 
 
กภกก ๑๒๑ กายวิภาคศาสตร์พ ื Gนฐานสําหรับนักกิจกรรมบาํบัด    ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 121 Basic Anatomy for Occupational Therapists          2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  - 

ความรู้พื Yนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ซึ>งเกี>ยวข้องกับโครงสร้าง หน้าที> กลไก และการควบคุมการ
ทํางานของอวยัวะ และระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมทั Yงการทํางานประสานกนัของระบบต่างๆ ซึ>งนํามาสู่ภาวะสมดลุ
ของร่างกายมนษุย์   

Basic knowledge in anatomy related to structure, function, and mechanism of regulation 
for organs including human body system, system integration and adaptation in order to keep the human 
body in homeostatic.  
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กภกก ๒๐๒      มหกายวิภาคศาสตร์สําหรับนักกจิกรรมบาํบัด         ๓ (๓-๐-๖) 
PTOT 202      Gross Anatomy for Occupational Therapists        3 (3-0-6) 
เงื"อนไข :       ผ่านรายวิชา กภกก ๑๒๑ 

ความรู้ทั>วไปเกี>ยวกับโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์ของลําตัว แขน-ขา ใบหน้า และลําคอ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ และพยาธิสภาพที>สําคัญทางคลินิกที>มีผลกระทบมาจากการ
เปลี>ยนแปลงโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของร่างกาย 
  Common knowledge regarding anatomical structures of head, upper-lower extremities, and 
neck, their relationships, and clinical pathology impacted by changing anatomical structures of the body.  
 
กภกก ๒๐๕    สภาวะทางการแพทย์สําหรับนักกจิกรรมบาํบัด   ๓ (๓-๐-๖) 
PTOT 205    Medical Conditions for Occupational Therapists   3 (3-0-6) 
เงื"อนไข :    - 

 สภาวะการณ์ของโรค พยาธิสรีรวิทยา ภาวะความบกพร่อง สาเหตุ อาการแสดง ชนิดของความ
ผิดปกติ ในกลุ่มผู้ ป่วยโรคทางศลัยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์ รวมทั Yงผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต  

 Circumstances, pathophysiology, impairment, etiology, symptoms, and types of 
abnormality in surgery, orthopedics, pediatrics, and psychiatry including impacts on occupational 
performance.  
 
กภกก ๒๒๕    ปฏบิัตกิารทางมหกายวิภาคศาสตร์   ๓ (๐-๖-๓) 
PTOT 225        Laboratory of Gross Anatomy   3 (0-6-3) 
เงื"อนไข :       ผ่านรายวิชา กภกก ๑๒๑ 
    ปฏิบติัการกายวิภาคส่วนผิว และการชําแหละศพในส่วนของศีรษะ หน้าและลําคอ แขนและ ร่างแห
เส้นประสาทระดบัแขน ขาและร่างแหเส้นประสาทระดบับั Yนเอวและก้นกบ ผนงัลําตวัด้านหลงั กระดกูสนัหลงัและไขสนั
หลงั 
    Laboratory of surface anatomy and cadaver dissection in head, face and neck, upper 
extremities and brachial plexus, lower extremities and lumbosacral, back, spinal vertebrae and spinal cord.  
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กภกก ๒๒๙ การสังเกตและการให้เหตุผลทางคลินิกพ ื Gนฐาน    ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 229 Clinical Observation and Basic Clinical Reasoning   2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :          - 

 กระบวนการสังเกตและให้เหตุผลทางคลินิก การประยุกต์กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบําบัด 
ในกรณีศึกษา กระบวนการทางกิจกรรมบําบัดในกรณีศึกษา การสื>อสารเชิงบําบัดและกระบวนการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์  

Observational and clinical reasoning process . Application of Occupational Therapy frame 
of reference in case studies. Occupational therapy process in the case studies. Therapeutic communication 
and creative learning process.  
 
กภกก ๒๓๑  หลักการพยาบาลสําหรับนักกจิกรรมบาํบัด   ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 231   Principles of Nursing for Occupational Therapistss   2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :   - 

 หลักการพยาบาล การประสานงานของบุคลากรสุขภาพ การสังเกตอาการ การวัดและแปลผล
สญัญาณชีพ การควบคมุการติดเชื Yอ การทําแผล การให้ออกซิเจน การดดูเสมหะ การดแูลผู้ ป่วยที>มีสายต่าง ๆ และ
วิธีการช่วยคืนชีพ  

 Principles of nursing, coordination with health care personnel, symptomatic observation, 
measurement and interpretation of vital sign, infectious control, wound dressing, oxygen delivery, suction, 
care of patients with tubes and cardiopulmonary resuscitation. 
 
กภกก ๒๓๕   ประสาทกายวิภาคศาสตร์สําหรับนักกิจกรรมบาํบัด  ๓ (๒-๒-๕)  
PTOT 235      Neuroanatomy for Occupational Therapistss  3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :   ผ่านรายวิชา กภกก ๒๒๕    
    ประสาทวิทยาศาสตร์ กายวิภาคและจุลกายวิภาคในประสาทวิทยาศาสตร์ การจัดและการ
พัฒนาการของระบบประสาท  ทางเดินประสาท ระบบรับความรู้สึก  ระบบประสาทสั>งการ ระบบประสาทอตัโนมติั 
ระบบประสาทชั Yนสงู ระบบการไหลเวียนของเลือด นํ Yาหล่อเลี Yยงสมองและไขสนัหลงั อาการและอาการแสดงจากความ
ผิดปกติของระบบประสาท  บรูณาการเพื>อประยกุต์ความรู้พื Yนฐานทางประสาทวิทยาศาสตร์ร่วมกบัพื Yนฐานทางคลินิก 
    Neuroscience, gross and microscopic neuroscience, organization and development of 
nervous system, neural pathway, sensory system, motor system, autonomic nervous system, cerebral cortex 
and higher function, circulatory system, cerebrospinal fluid, sign and symptoms of nervous system disorder, 
integration for applying basic knowledge of neuroscience into clinical basis. 
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กลุ่มวิชาชีพ 
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

กภกก ๑๑๐ บทนําสู่กจิกรรมบาํบัด  ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 110   Introduction to Occupational Therapy       2 (1-2-3) 
เงื"อนไข : - 
  คําจํากดัความ และวิชาชีพกิจกรรมบําบดั ปรัชญา ทฤษฎีพื Yนฐาน แนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิต 

กระบวนการทางกิจกรรมบําบดั บทบาทนกักิจกรรมบําบดัในปัจจบุนัและอนาคต 
Definition and occupational therapy profession, Philosophy, basic theory, occupational 

based practice, occupational therapy process, roles of occupational Therapists in the present and future. 
 
กภกก ๑๑๒  หลักการพื Gนฐานของกิจกรรมบาํบัด               ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 112  Basic Principle of Occupational therapy    2 (1-2-3) 
เงื"อนไข : - 
  แบบจําลองบคุคล – สิ>งแวดล้อม – กิจกรรมการดําเนินชีวิต-ความสามารถ แบบจําลองทางชีวจิต
สงัคม และแบบจําลองทางกิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนษุย์ การจดัจําแนกหน้าที>ระดบันานาชาติ แบบจําลองทาง
การแพทย์ การฟืYนฟสูภาพ และการฟืYนคืนสขุภาวะ  การแปลความรู้จากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ภาษาองักฤษและการ
คิดเชิงระบบสร้างสรรค์ในบริบทไทย   
  Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) Model, Bio-Psycho-Social Model, 
Model of Human Occupation (MOHO). International Classification of Functionning, Disabilitiy, and Health 
(ICF). Medical Model, Model of Rehabilitation, and Recovery. Knowledge translation from English 
evidence based practice and creative systems thinking in Thai contexts.  
 
กภกก ๒๒๑  สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต              ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 221  Occupational Performance Across Life Span   2 (1-2-3) 
เงื"อนไข : - 

บทบาทของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตในพิสัยการดูแลตนเองการทํางาน/การศึกษา การใช้เวลาว่าง 
และการพกัผ่อน  ความสมัพนัธ์ระหว่างหน้าที>และพฒันาการของการรับความรู้สกึและการเคลื>อนไหว  กระบวนการรู้
คิด อารมณ์ พฤติกรรม และสงัคม 

Human role across life span within the domains of self-care, work/education, leisure, and 
rest. Relationship among sensorimotor, cognitive, emotional, behavioral, and social function and 
development. 
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กภกก ๒๒๒    การประเมินข ั Gนพ ื Gนฐานสําหรับนักกจิกรรมบาํบัด   ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 222    Basic Assessment for Occupational Therapists         2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :    - 

ทักษะในการประเมินทางกิจกรรมบําบัดขั Yนพื Yนฐานได้แก่ การสมัภาษณ์ การสงัเกต การทดสอบ 
การใช้เครื>องมือ การให้เหตุผล การแปลผล ในด้านประสาทการรับความรู้สกึและการเคลื>อนไหว ด้านความรู้ความ
เข้าใจ ด้านจิตสงัคม รวมทั Yงการประยกุต์กิจกรรมเพื>อการประเมินทั Yงรายบคุคลและรายกลุม่ 

Basic skills in occupational therapy assessments including interview, observation, testing, 
tool use, reasoning, interpretation in sensorimotor, cognition, psychosocial aspect. Activity application for 
assessment both individual and group. 

 
กภกก  ๒๒๖  กจิกรรมบาํบัดเพ ื"อสุขภาพร่างกาย ๑     ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 226   Occupational Therapy for Physical Health 1                          2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :   - 

บทบาทนกักิจกรรมบําบดัในการประเมิน บําบดั ฟืYนฟสูภาพ สง่เสริม และป้องกนัสําหรับผู้ รับบริการที>
ได้รับการบาดเจ็บและโรคทางระบบกล้ามเนื Yอและกระดกู โรคทางระบบหวัใจ-ปอด และความเจ็บป่วยเรื Yอรังตา่งๆ เช่น 
โรคมะเร็ง โรคเมทาโบลิซมึ การฝึกกิจวตัรประจําวนั การฝึกการรับรู้ การปรับสภาพจิตใจ การจดัการภาวะกลืนลําบาก  

Occupational Therapists roles in assessment, therapy, rehabilitation, promotion and 
prevention for clients with musculoskeletal injuries, cardiopulmonary disease and other chronic illnesses e.g. 
cancer, metabolic disorders training of activity of daily living, perceptual training, psychological adjustment, 
dysphagia management. 
 
กภกก ๒๒๘  จลนศาสตร์ในกจิกรรมบาํบัด   ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 228   Kinesiology in Occupational Therapy  2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :    - 
 การประยุกต์ความรู้กายวิภาคศาสตร์และหลักการทางชีวกลศาสตร์    ต่อสภาวะของร่างกาย
ในขณะอยู่นิ>งและเคลื>อนไหว   ทั Yงในสภาวะปกติและผิดปกติ   การวิเคราะห์การเคลื>อนไหวที>เกี>ยวข้องกับกิจวัตร
ประจําวนั  

Application of anatomy and principle of biomechanics to the body during normal and 
abnormal static and dynamic conditions. Analysis of movement related to daily living activities. 
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กภกก  ๒๓๒ กจิวัตรประจาํวันและการฟืGนฟ ูสมรรถภาพ                             ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT  232    Activities of Daily Living and Rehabilitation 3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :   - 
 เทคนิคและการฝึกทกัษะในการทํากิจวตัรประจําวนัพื Yนฐานและขั Yนสงูสําหรับผู้ ที>หย่อนสมรรถภาพ
ทางร่างกาย การรู้คิด อารมณ์ และการมีสว่นร่วมทางสงัคม      
 Techniques and practical skills in basic and advanced activities of daily living for physical, 
cognitive, emotional dysfunction, and social participation. 
 
กภกก ๒๓๓  การวิเคราะห์และการปรับสื"อเพ ื"อการบาํบัด ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 233  Therapeutic Analysis and Adaptation 2 (1-2-3)  
เงื"อนไข :  - 
 การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การปรับและประยุกต์สื>อเพื>อการบําบดั ได้แก่ คณุสมบติัของวสัด ุอปุกรณ์
สถานที> ขั Yนตอนการทํา และการสอนกิจกรรมการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกบัเพศ อายุ ความบกพร่อง ความสามารถ 
ความต้องการ และบริบทของรายบคุคล  ภายใต้สถานการณ์ สภาวะทางการแพทย์ และทรัพยากรที>มีและกําหนดให้  
 Analysis, synthesis, adaptation, and application of therapeutic media i.e. material 
qualification, instrument, place, procedure, and teaching of occupational performance related to sex, age, 
impairment, ability, individual need and context under situation, medical conditions, and existing and 
assigned resources. 
 
กภกก ๒๓๔   การประเมินข ั Gนสูงสําหรับนักกจิกรรมบาํบัด   ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 234  Advanced Evaluation for Occupational Therapistss   2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๒๒๒ 
 ทกัษะในการประเมินขั Yนสงูทางกิจกรรมบําบดั การใช้เครื>องมือประเมินที>เป็นมาตรฐาน และทกัษะ
ในการให้เหตุผล การประเมินและแปลผล ข้อจํากัดของเครื>องมือที>ใช้ ในด้านประสาทการรับความรู้สึกและการ
เคลื>อนไหว ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านจิตสงัคม รวมทั Yงการประยกุต์ใช้ทางคลินิกกิจกรรมบําบดั 

Skills in advanced assessments of occupational therapy, use of standardized tool, and 
clinical reasoning skills. Assessments and interpretations, limitations of tools used in sensory, sensorimotor, 
cognitive, psychosocial aspect including application for occupational therapy clinics.    
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กภกก  ๒๓๖  กจิกรรมบาํบัดสําหรับเดก็และวัยรุ่ น ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT  236 Occupational Therapy for Children and Adolescence 1         3 (2-2-5) 
เงื"อนไข : - 
  การประยกุต์กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบําบดัสําหรับเดก็และวยัรุ่น การประเมินทางกิจกรรมบําบดัใน
เดก็และวยัรุ่น  
  Application of frames of references of Occupational Therapy for children and adolescence.  
Assessments of Occupational Therapy in children and adolescence. 
 
กภกก  ๒๓๗  การปรับศักยภาพกจิกรรมการดาํเนินชีวิต  ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  237       Adaptation of Occupational Potential                  2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา กภกก ๒๓๓ 
 การวิเคราะห์คณุค่า ความหมายและการเรียนรู้ตามศกัยภาพและการให้ความสําคญัของกิจกรรม
การดําเนินชีวิต  
 Value analysis, meaning and learning followed occupational potential and prioritization.  
 
กภกก  ๒๓๙  กจิกรรมบาํบัดจติสังคม ๑  ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  239  Psychosocial Occupational Therapy 1  2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  - 
  กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบําบดัจิตสงัคม การประเมินทางกิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพจิต บทบาทนกั
กิจกรรมบําบดัในผู้ รับบริการที>มีความบกพร่องทางกระบวนการรู้คิด อารมณ์ พฤติกรรม และการมีสว่นร่วมทางสงัคม  
   Frame of reference in psychosocial occupational therapy, assessments in occupational 
therapy for mental health, roles of occupational Therapists in clients with impairments of cognition, emotion, 
behavior, and social participation.  
 
กภกก  ๓๒๐  กจิกรรมบาํบัดเพ ื"อสุขภาพร่างกาย ๒         ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT  320  Occupational Therapy for Physical Health 2                            3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :   สอบผ่านรายวิชา กภกก ๒๒๖ 
 บทบาทนกักิจกรรมบําบดัในการประเมิน บําบดั ฟืYนฟสูภาพ สง่เสริม และป้องกนัสําหรับผู้ รับบริการ
ทางระบบประสาท  เช่น การบาดเจ็บทางสมอง/ไขสนัหลงั โรคหลอดเลือดสมอง ความผิดปกติด้านการสื>อความหมาย 
และโรคที>เกิดจากภาวะความเสื>อม การประยกุต์วิธีการทางกิจกรรมบําบดัเพื>อพฒันาความสามารถในการทํากิจกรรม
การดําเนินชีวิตได้แก่ เทคนิคระบบประสาทการเคลื>อนไหว  ระบบประสาทพฒันาการ  การฟืYนฟสูภาพระบบประสาท/
ร่างกาย   

Occupational Therapists roles in assessment, therapy, rehabilitation, promotion and 
prevention for clients with neurological conditions i.e. head/spinal cord injuries, cerebral vascular 
accident/stroke, communication disorders, and dementia,. Application of occupational therapy interventions 
to enhance occupational performance Clinical reasoning and practical skill development in selection of 
sensorimotor, neuro-developmental technique (NDT), neurophysical rehabilitation. 
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กภกก  ๓๒๒ การดัดแปรสิ"งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื" องช่วย            ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  322   Environmental Modification and Assistive Technology          2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  - 

การดดัแปรสิ>งแวดล้อมตามแนวคิดของกิจกรรมบําบัด การลดสิ>งแวดล้อมที>กีดขวางความสะดวก 
และเพิ>มการเข้าถึงการทํากิจกรรม  การเยี>ยมบ้านเพื>อประเมินแนะนํา การดดัแปรอปุกรณ์ และปรับสภาพแวดล้อมเพื>อ
การทํากิจวตัรประจําวนั โดยใช้หลกัการออกแบบเพื>อคนทั Yงมวล เพื>อนําไปใช้ดแูลตนเอง การใช้เทคโนโลยีสิ>งอํานวย
ความสะดวก  

Environmental modification based on occupational therapy concept. To increase 
environmental access and decrease barriers in activity and participation. Home visit and modification of 
Activity Daily Living (ADL) equipment using universal design for self-care Using assistive devices.  
 
กภกก  ๓๓๑  กจิกรรมบาํบัดสําหรับผู้สูงอายุ  ๒ (๑-๒-๓)  
PTOT  331  Occupational Therapy for Elders  2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  - 
   กระบวนการเปลี>ยนแปลง และผลกระทบของการเข้าสู่วยัสูงอายุต่อร่างกาย การรู้คิด อารมณ์ และ
การมีส่วนรวมทางสงัคม วิธีการทางกิจกรรมบําบัดสําหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแล เพื>อพัฒนาความสามารถในการทํา
กิจกรรมการดําเนินชีวิต ปรับตวักบัภาวะเรื Yอรัง เสริมสร้างสขุภาพ และสง่เสริมคณุภาพชีวิต  
   Change process and impact of aging transitions through physical, cognition, emotion, and 
social participation. Occupational therapy methods for elders and caregivers applied for enhancing  
occupational performance, coping with chronic conditions, supporting health, and  promoting quality of life.  
 
กภกก  ๓๓๒ กจิกรรมบาํบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่ น ๒           ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT  332   Occupational Therapy for Children and Adolescence 2  3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา กภกก ๒๓๖  
  วิธีการทางกิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่น  ทั Yงที> มีสุขภาพดี  หรือหย่อนสมรรถภาพอัน
เนื>องมาจากพฒันาการลา่ช้า โรคทางระบบประสาทกล้ามเนื Yอ บกพร่องทางพฤติกรรม การสื>อสาร และการเรียนรู้  
  Occupational therapy methods for children and adolescence in healthy condition or with a 
disability according to healthy or impairment due to developmentally delayed, neuromuscular diseases, 
behavioral disorders, communication disorders, and learning disorders. 
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กภกก  ๓๓๓  เฝือก กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทยีม ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  333   Splint Orthosis and Prosthesis  2 (1-2-3) 
เงื1อนไข :             - 

 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระยางค์แขน การจัดท่าของข้อต่อภายในมือ และการฟื!นตัวเนื !อเยื#อ

เกี#ยวพัน หลักการออกแบบและประดิษฐ์เฝือกและกายอุปกรณ์เสริม สําหรับการฟื!นฟูสภาพมือที#มีพยาธิสภาพต่าง  ๆ

รวมทั !งข้อควรระวังและข้อพิจารณา วัสดุ เครื#องมือและอุปกรณ์ และกรรมวิธี แทรกเสริม โปรแกรมการจัดการกาย

อุปกรณ์และฝึกผู้ป่วยแขนขาขาดจากความพิการแต่กําเนิดและจากการผ่าตัด 

   Applied anatomy of upper extremities, positioning of joints in hand, and recovery of 

connective  tissues.   Splint, orthotic design and fabrication principles for various pathological conditions of 

hand rehabilitation, including precautions and considerations.  Orthotic materials, equipment and tools, and 

intervention process.   Prosthetic management and training programs with congenital and acquired upper 

and lower limb amputations 
 
กภกก ๓๓๘     กจิกรรมบาํบัดในชุมชน  ๓ (๑-๖-๔) 
PTOT 338       Occupational Therapy in Community   3 (1-6-4)  
เงื"อนไข :           - 
  แนวคิดของกิจกรรมบําบัดชุมชน บทบาทของนักกิจกรรมบําบัดชุมชนในการประเมิน  
การวิเคราะห์ การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การฟืYนฟูสภาพ  
การทํางานในชุมชน การสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายชุมชน ในชุมชนต่างๆ เช่น วดั โรงเรียน หมู่บ้าน 
สถานสงเคราะห์เดก็ หรือชมรมผู้สงูอาย ุ ฯลฯ  

Concepts of community occupational therapy, roles of community occupational 
Therapists in assessments, analysis, prioritization of health problems, health promotion, prevention, 
therapy, and rehabilitation. Working in community, collaborative building, and community networking in 
various communities such as temples, schools, villages, foster homes for children, or elderly clubs, etc.  
 
กภกก  ๓๓๙ กจิกรรมบาํบัดจติสังคม ๒            ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  339  Psychosocial Occupational Therapy 2  2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา กภกก ๒๓๙   
   การสื>อสารและการคิดสร้างสรรค์เชิงบําบดั การปฏิบติักลุม่พลวติัเพื>อพฒันาทกัษะการจดัการอารมณ์ 
พฤติกรรม ทกัษะการรู้คิด ทกัษะการเข้าสูส่งัคม และทกัษะการอยู่ร่วมกบัผู้ อื>นอย่างมีศกัดิ]ศรีความเป็นมนษุย์ 
  Therapeutic communication and creation. Group dynamic practice for the development of 
emotional, behavioral, cognitive, social engagement skills, and skills for living with others as human dignity.    
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กภกก  ๓๔๑ ทกัษะการให้เหตุผลทางคลินิกของกจิกรรมบาํบัด        ๒ (๑-๒-๓)  
PTOT  341  Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy       2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  ผ่านรายวิชา กภกก ๓๓๘ 
 การนําทกัษะการให้เหตผุลทางคลินิกไปใช้กบัผู้ รับบริการต่างๆ การจดัการความรู้ด้วยทกัษะที>ได้
ฝึกฝนในการบริการทางกิจกรรมบําบัด การตระหนักรู้ถึงทัศนคติและความเชื>อส่วนบุคคล การฝึกทักษะการถอด
บทเรียน การเขียนแผนที>ความคิด การเขียนบนัทกึ การสมัมนา และการประชมุกรณีศกึษา 

Utilization of clinical reasonings for various clients. Knowledge management with skills 
practice in occupational therapy services. Attitudinal awareness and personal belief. Trainings of lesson 
learned, mind mapping, note-taking, seminar and case study conference skills. 
 
กภกก  ๓๘๒ ปฏบิัตงิานทางคลินิก ๑   ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTOT  382  Clinical Practice  1                                  4 (0-16-4) 
เงื"อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกก ๓๓๙ 
 ปฏิบติังานทางคลินิกเรื>องกระบวนการตดัสินใจทางคลินิก ความสมัพนัธ์ระหว่าง   พยาธิวิทยากบั
ความบกพร่องและ/หรือการทําหน้าที>ผิดปกติ การซกัประวติั การวางแผนการตรวจร่างกาย การตรวจเพื>อคดัแยกและ
สรุปปัญหาทางกิจกรรมบําบดั การวางแผนการรักษา และให้กิจกรรมการรักษาภายใต้การกํากบัดแูล จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 Clinical practice on the process of clinical decision making,  pathological and dysfunction 
and/or malfunction relationship, history taking, planning for physical examination, screening for classifying 
and listing problems in occupational therapy, treatment planning, and providing therapeutic activities under 
supervision. Professional ethics.  
  
กภกก  ๓๘๓  ปฏบิัตงิานทางคลินิก ๒ ๕ (๐-๒๐-๕) 
PTOT  383  Clinical Practice 2                                5 (0-20-5) 
เงื"อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกก ๓๘๒ 
  ปฏิบัติงานทางคลินิกในหน่วยงานส่วนภูมิภาค ความแตกต่างในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ท้องถิ>นและความเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนภูมิภาค การตรวจและรักษาผู้ ป่วยทางกิจกรรมบําบดั   ภายใต้การกํากบั
ดแูล การบริหารและการจดัการของหน่วยงานกิจกรรมบําบดั  การประสานงานกบับคุลากรทางสขุภาพอื>น ๆ  ที>เกี>ยวข้องใน
การป้องกนัความเจ็บป่วยและสง่เสริมให้ประชาชนมีสขุภาพดี จรรยาบรรณวิชาชีพ 
                         Clinical practice in rural settings, different environment, local culture and life-styles in the 
rural areas; assessing and treating patients under supervision. Administration and organization management 
of the occupational therapy department. Cooperation with other health-related personnel in prevention and 
promotion for the  well-being of the public. Professional ethics. 
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กภกก  ๔๐๓     กจิกรรมบาํบัดในการยศาสตร์และการฟืGนฟ ูการประกอบอาชีพ    ๒ (๑-๒-๓)   
PTOT  403  Occupational Therapy in Ergonomics and Vocational Rehabilitation  2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :         - 

  วิธีการทางกิจกรรมบําบัดและการยศาสตร์ในการประเมิน การฟื!นฟูการทํางานและการประกอบ 

อาชีพ การเพิ#มสมรรถนะการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในผู้ที#ได้รับบาดเจ็บและมีปัญหาจาก

การทํางาน รวมทั !งผู้ป่วยทางจิต  การให้คําปรึกษาและการให้ความรู้ทางกิจกรรมบําบัดและการยศาสตร์  

   Occupational therapy and ergonomic methods in assessment. Work and vocational  

rehabilitation.  Enhancement of occupational performance and quality of life in persons with work injuries 

and deficits including mental disorder. Counselling and education in occupational therapy and ergonomic. 
 
กภกก  ๔๐๔  กฎหมายและความเป็นผู้น ําสําหรับนักกจิกรรมบาํบัด  ๑ (๑-๐-๒) 
PTOT  404  Laws and Leadership for Occupational Therapists  1 (1-0-2) 
เงื"อนไข :  - 
  ลกัษณะการเป็นผู้ นํา หลกัการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน พระราชบญัญติัหลกัประกนั
สขุภาพแห่งชาติ พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พระราชบญัญติัการประกอบโรคศิลปะ พระราชบญัญติัการศกึษา 
พระราชบญัญติัสง่เสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ พระราชบญัญติัสขุภาพจิต จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ 

พระราชบญัญติัผู้สงูอาย ุสวสัดิการในผู้สงูอาย ุและกฎหมายอื>นๆ ที>เกี>ยวข้องกบัการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบดั 
  Characteristics of leadership, public and private administrative principles, national health 
insurance act, nursing placement act, clinical license act, educational act, promotion of quality of life for 
handicapped persons act, mental health act, professional ethics, standard of occupational therapy service, 
elderly act, elderly welfare act, and other acts related to the occupational therapy profession.   
 
กภกก ๔๐๕  การใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ทางกจิกรรมบาํบัด  ๑ (๐-๒-๑) 
PTOT 405   Evidence Based Practice in Occupational Therapy   1 (0-2-1) 
เงื"อนไข :  -  
 การระบุปัญหาจากกระบวนการทางกิจกรรมบําบัด การกําหนดสิ>งที>ต้องการสืบค้น กระบวนการ
สืบค้นข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูที>ได้จากการสืบค้น วิธีการอ้างอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการปฏิบัติงานทางคลินิก 
เพื>อหากระบวนการทางกิจกรรมบําบดัที>เหมาะสมตอ่ผู้ รับบริการ 
 Problem identification based on occupational therapy process, cue specification in 
searching need, data searching process, and data analysis after searching. Referencing methods of 
evidence based clinical practice in order to find optimal process of occupational therapy for clients.     
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กภกก  ๔๒๕  สัมมนากจิกรรมบาํบัด ๑      ๑ (๐-๓-๑) 
PTOT  425   Seminar in Occupational Therapy 1      1 (0-3-1) 
เงื"อนไข : -  
 การอา่นและการวิเคราะห์วารสารวิชาการ รวมทั Yงการนําเสนอตอ่ที>ประชมุ ตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที>ปรึกษา  
 Reading and analyzing academic journals, including presentation with advisor’s 
instruction. 
 
กภกก  ๔๒๖  สัมมนากจิกรรมบาํบัด ๒      ๑ (๐-๓-๑) 
PTOT  426   Seminar in Occupational Therapy 2      1 (0-3-1) 
เงื"อนไข :            - 
 การสมัมนาทางกิจกรรมบําบดัเกี>ยวกบัหวัข้อและความรู้ที>ทนัสมยั ประชมุกรณีศกึษาผู้ ป่วยตาม
คําแนะนําของอาจารย์ที>ปรึกษา  
 Occupational therapy seminar in current  topic and knowledge, case study conference 
with advisor’s instruction. 
 
กภกก  ๔๘๑  ปฏบิัตงิานทางคลินิก  ๓       ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTOT  481    Clinical Practice 3                                        4 (0-16-4) 
เงื"อนไข :   สอบผ่านรายวิชา กภกก  ๓๗๓ 
   ปฏิบติังานทางคลินิกด้วยทกัษะขั Yนสงูในการซกัประวติั   และการตรวจร่างกาย   การรวบรวมและ
วิธีบนัทึกข้อมลูของผู้ ป่วย การสรุปปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาและการรักษาด้วยกระบวนการทาง
กิจกรรมบําบดั รวมทั Yงการจดัการคลินิกกิจกรรมบําบดั จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  Clinical practice on advanced skills in history taking, physical examination, data gathering 
and methods of writing. Conclusion and analysis of problems, plan and treatment using occupational therapy 
process including administration of occupational therapy clinic. Professional ethics.  
กภกก  ๔๘๒  ปฏบิัตงิานทางคลินิก ๔       ๔ (๐-๑๖-๔) 
PTOT  482    Clinical Practice 4       4 (0-16-4) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา กภกก ๔๘๑ 
   ปฏิบัติงานทางคลินิกในหน่วยงานส่วนกลาง การตรวจและรักษาผู้ ป่วยทางกิจกรรมบําบัด ภายใต้
การกํากบัดแูล การบริหารและการจดัการทางหน่วยงานกิจกรรมบําบดั การร่วมมือกบับคุลากรทางสขุภาพอื>น ๆ  ที>เกี>ยวข้อง
ในการป้องกนัความเจ็บป่วยและสง่เสริมให้ประชาชนมีสขุภาพดี จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  Clinical practice in urban settings; assessing and treating patients under supervision. 
Administration and organization management of the occupational therapy department. Cooperation with 
other health-related personnel in prevention and promotion for public well-being. Professional ethics.  
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กภกก ๔๙๑  โครงการวิจัยทางกจิกรรมบาํบัด ๑  ๓ (๐-๖-๓) 
PTOT 491   Research Project in Occupational Therapy 1  3 (0-6-3) 
เงื"อนไข :  - 
 สถิติพื Yนฐานและการคิดเชิงระบบ กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางกิจกรรมบําบัด การจัดการ
โครงการกบัอาจารย์ที>ปรึกษา   
 Basic statistics and systems thinking. Research and development process in 
occupational therapy. Project management with supervisor.  
 
กภกก ๔๙๒  โครงการวิจัยทางกจิกรรมบาํบัด ๒  ๓ (๐-๖-๓) 
PTOT 492   Research Project in Occupational Therapy 2  3 (0-6-3) 
เงื"อนไข :  - 
 การเก็บข้อมูล การเขียนโครงการและการแปลความรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพกิจกรรมบําบัดเพื>อ
พฒันาคณุภาพชีวิตของประชาคม 
 Data collection. Project writing and knowledge translation into development of 
occupational therapy profession for improving quality of life of community.   
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๒๖๗    การละครสร้างสรรค์       ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 267    Creative  Drama       2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  - 

 พฒันาการกระบวนการจดัทําละครสร้างสรรค์ ได้แก่ การเคลื>อนไหวประสาทสมัผสั ภาษากาย  
การด้นสด การเลา่เรื>อง และการศกึษาศิลปะละครหุน่และหน้ากาก จนสามารถจดัแสดงละครหุ่น ละครหน้ากากหรือ
ละครสร้างสรรค์ตามที>เรียนได้    

 Development of processing Creative Drama i.e., movement of senses, body expressions, 
storytelling, studies of arts of puppetry and mask in order to produce and perform puppetry  drama or a type 
of creative drama as learned 
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ศศพฐ ๑๓๑  มนุษย์กับความสามารถในการสื"อสาร     ๓ (๓-๐-๖)    
LAFE 131  Man and Communication Competence  3 (3-0-6) 
เงื"อนไข :  - 
  มนุษย์กับความสามารถในการสื>อสาร ประวติัและพัฒนาการของการสื>อสาร การใช้ภาษาในการ
สื>อสาร ภาษาในแง่ที>เป็นเครื>องมือสําคัญของการสื>อสารของมนุษย์ ทฤษฎีการสื>อสารเบื Yองต้น รูปแบบต่างๆ ของ
ภาษา การใช้ภาษาให้เหมาะสมกบัการสื>อสารแตล่ะประเภท รวมทั Yงการใช้สื>อเทคโนโลยี>ประเภทตา่งๆ ในการสื>อสาร 
  Man and communication competence; history and development of communication;  use of 
language in communication; language as an important tool for human communication; basic theories of 
communication; various forms of language; use of different language styles appropriate to each type of 
communication and various type of communication/information technology  
 
สมมน ๑๐๙    ศาสนากับการรักษาโรค       ๒ (๒-๐-๔)    
SHHU 109    Religion and Healing        2 (2-0-4) 
เงื"อนไข :  - 

บทบาทของศาสนาในการรักษาโรค ทศันะของศาสนาพทุธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามเกี>ยวกบั
สขุภาพ ชีวิต โรคภยั ความเจ็บป่วยและความตาย คําสอนและการปฏิบติัทางศาสนาพทุธ ศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลามที>เป็นประโยชน์ตอ่การดแูลสขุภาพ การรับมือความเจ็บป่วย การรักษาโรค การดแูลผู้ ป่วยและการเตรียมรับความ
ตาย  

 Roles of religion in healing; Buddhist, Christian, and Islamic views on health, life, disease, 
illness and death; Buddhist, Christian, and Islamic teachings and practices beneficial to health care, coping, 
healing patient care, and preparation for death 
 
สมมน ๑๑๒ พลวัตของกลุ่มและการทาํงานเป็นทมี              ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 112      Group Dynamics and Teamwork                2 (2-0-4) 
เงื"อนไข :  - 
  ความหมายของพลวตักลุ่ม ธรรมชาติและประเภทของกลุ่ม พฤติกรรมกลุ่ม ทฤษฎีการทํางานเป็น
ทีม เทคนิคการพฒันาทีม เทคนิคการทํางานเป็นทีม ภาวะผู้ นํากลุ่ม การสื>อสารของกลุม่ การจดัการความขดัแย้งของ
กลุม่ และมารยาทของกลุม่ 
  Nature and types of group; group behavior; theories of teamwork; techniques of team 
development; techniques of team working; group leadership; group communication; management of group 
conflict; and group manners 
 
 
 
  



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๑๐๑ 

 

สมมน ๑๒๓      มนุษยศาสตร์บูรณาการ              ๓ (๓-๐-๖) 
SHHU 123       Integrated Humanities               3 (3-0-6) 
เงื"อนไข  : - 
  ความหมายและขอบเขตของมนษุยศาสตร์ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที>เกี>ยวข้องกบัการดําเนิน
ชีวิต คณุคา่ของงานวิจิตรศิลป์ ศิลปะการดํารงชีวิต   
  Meaning and scope of humanities; philosophical and religious concepts relevant to the 
course of living; value of fine arts; arts of living 
 
สมสค ๑๔๔    หลักการสื"อสาร       ๒ (๒-๐-๔)  
SHSS 144       Principle of Communication                      2 (2-0-4) 
เงื"อนไข :  - 

ความสําคญัของการสื>อสาร  การถ่ายทอดข้อมลูข่าวสาร   วิธีการถ่ายทอด  ความเข้าใจ  การใช้
ภาษา  พฤติกรรมของผู้สื>อสารกบัผู้ รับสื>อสาร  บคุลิกภาพของบคุคลที>มีตอ่การสื>อสาร  การสื>อสารที>มีประสิทธิภาพ 
รวมทั Yงปัญหาตา่ง ๆ ในการสื>อสาร 

The importance of communication   information transferring understanding   language 
usage   behavior of sender and receiver   personality and communication effective 
communication problems in communication. 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอ ียดอาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 
 

  



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๑๐๓ 

 

ชื"อ อาจารย์ ดร. กันนิกา เพ ิ"มพ ูนพัฒนา 
คุณวุฒ ิ         
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก  
  สถาบัน    พ.ศ.       
วท.บ.  (กิจกรรมบําบดั, เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  ๒๕๔๕ 
วท.ม.  (พฒันาการมนษุย์)   มหาวิทยาลยัมหิดล  ๒๕๔๘ 
ปร.ด.  (ประสาทวิทยาศาสตร์)   มหาวิทยาลยัมหิดล  ๒๕๕๕ 
 
สังกัด     
คณะกายภาพบําบดั    มหาวิทยาลยัมหิดล     
   
งานวิจัยท ี"สนใจ  
๑. กิจกรรมบําบดัสําหรับเดก็ 
๒. ประสาทวิทยาศาสตร์ 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวชิาการ 
งานวิจัย 
งานวิจัยตีพมิพ์ 
Full manuscripts 

๑. Permpoonputtana K, Govitrapong P. The anti-inflammatory effect of melatonin on 
methamphetamine-induced proinflammatory mediators in human neuroblastoma dopamine SH-
SY5Y cell lines. Neurotox Res. 2013 Feb;23(2):189-99. doi: 10.1007/s12640-012-9350-7.  

๒. Permpoonputtana K, Mukda S, Govitrapong P. Effect of melatonin on D-amphetamine-induced 
neuroglial alterations in postnatal rat hippocampus and prefrontal cortex. Neurosci Lett. 2012 Aug 
22;524(1):1-4. doi: 10.1016/j.neulet.2012.06.077.  

๓. Xiao Z, Deng PY, Rojanathammanee L, Yang C, Grisanti L, Permpoonputtana K, Weinshenker D, 
Doze VA, Porter JE, Lei S. Noradrenergic depression of neuronal excitability in the entorhinal cortex 
via activation of TREK-2 K+ channels. J Biol Chem. 2009 Apr 17; 284(16):10980-91. doi: 
10.1074/jbc.M806760200.  

๔. อนชุาติ เขื>อนนิล, ศภุลกัษณ์ เข็มทอง, กนันิกา เพิ>มพนูพฒันา, วีรวฒัน์ แสนศรี, สรุชาต สขุศรีวรรณ. (2559).  
การพฒันาระบบกิจกรรมบําบดัศกึษา. วารสารกิจกรรมบําบดั, 20 (1); ประจําเดือนมกราคม-เมษายน 2559 
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Abstracts and Poster Presentation 
๑. Permpoonputtana K, Govitrapong P, and Porter J.E. Calcitonin gene-related peptide mediates 

inflammation in a schwann cells line via the ERK signal cascade. Journal of Neurochemistry Volume 
110, Issue Supplement s2. The 22nd Biennial Meeting of the ISN/APSN, Busan, South Korea, 23-
28 August 2009. (J Neurochem. 2009; Suppl.2: 110: 39).  

๒. Permpoonputtana K, Govitrapong P. Involvement of Mitogen-Activated Protein Kinase in Meth-
amphetamine-induced neuroinflammation of human neuroblastoma SH-SY5Y cells. Journal of 
Neurochemistry Volume 115, Issue Supplement s1. The 10th Biennial Meeting of APSN, Phuket, 
Thailand,17-20 October 2010. (J Neurochem. 2010; Suppl.1: 115)  

๓. Permpoonputtana K, Govitrapong P. Effect of melatonin on Meth-amphetamine-induced inducible 
nitric oxide synthase overexpression in SH-SY5Y dopaminergic cells. Journal of Neurochemistry 
Volume 118, Issue Supplement s1. ISN 2011 - 23rd Biennial Meeting of the International Society of 
Neurochemistry, Athens, Greece, 28 Aug - 01 Sep 2010.   

๔. Permpoonputtana K, Kotchabhakdi J.N., Kotchabhakdi N., Cherwanitchakorn N, Boon-Yasidhi V., 
Nopamaneejumruslers K. Playgroup intervention in young children with Autistic Spectrum 
Disorders: A series of 6 boys.  9th International Congress of Behavioral Medicine (2006), pp.60-61. 

Oral Presentation 
๑. Kannika Permpoonputtana, Sujira Mukda, Piyarat Govitrapong. Effect of melatonin on 

amphetamine-induced glia activation and neuronal loss in hippocampus and prefrontal cortex of 
postnatal rat. 38th Congress on Science and Technology of Thailand, Chiangmai, Thailand, 
October 17 – 19, 2012 

 
 
ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ)       หน่วยกิต 
กภกภ ๒๑๓     การปฐมพยาบาลเบื Yองต้น ๑ (๑-๐-๒) 

กภกภ ๔๙๕      โครงการวิจยั ๑ (๐-๓-๑) 
  
(กลุ่มวิชาชีพ) หน่วยกิต 
กภกก ๒๒๒      การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๒๒๓ สิ>งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที>เกี>ยวข้องกบัสขุภาพ                           ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๒๑  กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
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๑๐๕ 

 

กภกก ๓๒๗ กิจกรรมการรักษา ๒ ๒ (๑-๒-๓)  
กภกก ๓๒๙      กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพจิต ๑ ๒(๑-๒-๓) 
กภกก ๓๓๑ กิจกรรมบําบดัสําหรับผู้สงูอาย ุ ๒ (๑-๒-๓)  
กภกก ๔๐๒        ความเป็นผู้ นําและการจดัการสําหรับนกักิจกรรมบําบดั                    ๑ (๑-๐-๒) 
กภกก ๔๒๑ กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพจิต ๒ ๒ (๑-๒-๓)  
กภกก ๔๒๓       กิจกรรมบําบดัในชมุชน  ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๒๔ ทกัษะการให้เหตผุลทางคลินิกของกิจกรรมบําบดั  ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๒๕      สมัมนากิจกรรมบําบดั ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
กภกก ๔๒๖      สมัมนากิจกรรมบําบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
กภกก ๔๘๒      ปฏิบติังานทางคลินิก  ๔  ๖ (๐-๒๗๐-๐) 

 
ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ)       หน่วยกิต 
กภกก ๒๐๓ สภาวะทางการแพทย์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั                                 ๒ (๒-๐-๔) 
กภกก ๔๒๘ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบดั ๓ (๓-๐-๖) 
 
(กลุ่มวิชาชีพ)  หน่วยกิต 
กภกก ๒๒๒    การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๒๒๙    การสงัเกตและการให้เหตผุลทางคลินิกพื Yนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๓๕    กิจกรรมบําบดัจิตสงัคม ๓ (๒-๒-๓) 
กภกก ๓๓๖ การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางกิจกรรมบําบดั ๑ (๐-๒-๑)   
กภกก ๓๓๗ การประเมินขั Yนสงูสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๐๒ ความเป็นผู้ นําและการจดัการสําหรับนกักิจกรรมบําบดั  ๑ (๑-๐-๒) 
กภกก ๔๐๓ วิชาชีพกิจกรรมบําบดัและกฎหมาย ๑ (๑-๐-๒) 
กภกก ๔๒๔ ทกัษะการให้เหตผุลทางคลินิกของกิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๘๑ ปฏิบติังานทางคลินิก ๔ ๖ (๐-๑๘-๐) 
กภกก ๔๒๕ สมัมนากิจกรรมบําบดั ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
กภกก ๔๒๖ สมัมนากิจกรรมบําบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
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ชื"อ อาจารย์ ดร. พ ีรเดช  ธ ิจันทร์เปียง 
คุณวุฒ ิ         
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา   สําเร็จการศึกษาจาก  
    สถาบัน    พ.ศ.   
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  ๒๕๔๕ 
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาตร์)   มหาวิทยาลยัมหิดล  ๒๕๔๙ 
ปร.ด.     (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) มหาวิทยาลยัมหิดล  ๒๕๕๕ 
 
สังกัด     
คณะกายภาพบําบดั    มหาวิทยาลยัมหิดล     
   
งานวิจัยท ี"สนใจ  
๑. กิจกรรมบําบดัสําหรับเดก็ 
๒. ประสาทวิทยาศาสตร์ 
๓. กายวิภาคศาสตร์ 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวชิาการ  
การนําผลงานวิจยัแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)  
ภายในประเทศ 

๑. Thichanpiang P. , Wannasilp N. , Khanobdee K. , Kittiyanant Y. , Jutapakdeegul N. , 
Kotchabhakdi N.  and Wongprasert K.  ( 2006)  Protective effects of Green tea 
polyphenol (—)- 

๒. Epigallocatechin- 3- gallate ( EGCG)  on H2O2- induced cell death and nuclear 
condensation in ARPE-19 cells. Anatomy Meeting, Thailand. 

๓. Thichanpiang P. , Bates D.  O.  and Wonprasert K.  (2013)  Recombinant VEGF165b 
inhibits TNF--induced ICAM-1 expression and monocyte adhesion in primary 
human retinal pigment epithelial cells. Royal Golden Jubilee-Ph. D. Congress XIV. 
Chonburi, Thailand. 

๔. Karnjana K., Sae-lao T., Thichanpiang P., Rudtanatip T. and Wongprasert K (2014) 
Antioxidant activity, Total Phenolic and Flavonoid contents of Solvent extracts from 
Red Seaweed Gracilaria fisheri. The 37th Annual Conference of Anatomy association 
of Thailand. Phitsanulok, Thailand. 
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ภายนอกประเทศ 

๑. Wannasilp N. , Thichanpiang P. , Kitiyanant Y. , Khanobdee K. , Jutapakdeegul N. , 
Kotchabhakdi N.  and Wongprasert K.  ( 2007)  The effects of curcumin on H2O2-
induced cell death in the human retinal pigment epithelial cells.  International Brain 
Research Organization World congress of Neuroscience, Australia.  

๒. Thichanpiang P, Kornnika K, Kitiyanant Y and Wongprasert K ( 2009)  Green tea 
polyphenol  
( —) - Epigallocatechin- 3- gallate ( EGCG)  protects against hydrogen peroxide-
induced nuclear translocation of p53 and apoptosis in ARPE- 19 cells.  The 22nd 
Biennial Meeting of the International Society for Neurochemistry, Busan, Korea. 

๓. Thichanpiang P., Bates D.O. and Wongprasert K. (2012) VEGF165b Protects Primary 

Human Retinal Pigment Epithelial Cells from TNF-α Mediated Inhibition of Occludin 
Expression.  The Association for Research in Vision and Opthalmology meeting, 
Florida, USA.  

๔. Thichanpiang P.  and Wongprasert K.  (2013)  Effects of Epigallocatechin-3-gallate on 
TNF-- induced ICAM-1 expression in human retinal epithelial cells.  The 24th Biennial 
joint meeting of International Society for Neurochemistry and American Society for 
Neuroscience, Cancun, Mexico. 

๕. Thichanpiang P., Bates D.O. and Wongprasert K. (2013) Recombinant VEGF165b inhibits 
TNF-- induced ICAM-1 expression and monocyte adhesion in primary human retinal 
pigment epithelial cells.  The Association for Research in Vision and Opthalmology 
meeting, Seattle, USA. 
 

งานวิจัยตีพมิพ์ 
ภายในประเทศ 

๑. Thichanpiang P and Saolom S (2003)  Developing of Position in space test of visual 
perception for Mental Retardtion by using computer program.  The Journal of 
Occupational therapist association of Thailand 8: 1:22-31.  

๒. Kaunnil A, Khemthong S, Permpoonputtana K, Sansri V, Suksriwan S, Thichanpiang P, 
Thanapet U, Tajai S, Chatthong W. Expected learning outcomes in occupational therapy 
Mahidol University. The Journal of Occupational Association of Thailand. 2016; 21(1).  
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ภายนอกประเทศ 
๑. Thichanpiang P, Kornnika K, Kitiyanant Y and Wongprasert K ( 2009)  Green tea 

polyphenol ( —) - Epigallocatechin- 3- gallate ( EGCG)  protects against hydrogen 
peroxide-induced nuclear translocation of p53 and apoptosis in ARPE-19 cells. Journal 
of Neurochemistry 110 (s2).  

๒. Thichanpiang and Wongprasert K (2013) Effects of Epigallocatechin-3-gallate on TNF-

- induced ICAM- 1 expression in human retinal epithelial cells.  Journal of 
Neurochemistry 115 (s1).  

๓. Thichanpiang P, Harper SJ, Wongprasert K and Bates DO (2014) .  TNF-α- induced 
ICAM-1 expression and monocyte adhesion in human RPE cells is mediated in part 
through autocrine VEGF stimulation. Molecular Vision 20: 781-789.  

๔. Thichanpiang P and Wonprasert K (2015) .  Green Tea Polyphenol Epigallocatechin-3-

Gallate Attenuates TNF-α- Induced Intercellular Adhesion Molecule-1 Expression and 
Monocyte Adhesion to Retinal Pigment Epithelial Cells.  American Journal of Chinese 
Medicine 43: 1: 103-119. 

 
ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ) 
          หน่วยกิต 
กภกบ ๑๒๑ กายวิภาคศาสตร์พื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั    ๒ (๑-๒-๓)  
กภกบ ๒๐๓ สภาวะทางการแพทย์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั    ๒ (๒-๐-๔) 
กภกบ ๒๒๗ ปฏิบติัการมหกายวิภาคศาสตร์      ๒ (๐-๔-๒) 
กภกบ ๒๓๐ ประสาทกายวิภาคศาสตร์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั   ๒ (๑-๒-๓) 
 
(กลุ่มวิชาชีพ) 
กภกบ ๒๒๑ สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต    ๒ (๑-๒-๓) 
กภกบ ๒๒๒ การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั    ๒ (๑-๒-๓) 
กภกบ ๓๒๕ กิจกรรมบําบดัสําหรับเดก็และวยัรุ่น ๑     ๓ (๒-๒-๕) 
กภกบ ๓๒๘ กิจกรรมบําบดัสําหรับเดก็และวยัรุ่น ๒     ๓ (๒-๒-๕) 
กภกบ ๓๓๒ การวิเคราะห์และปรับสื>อเพื>อการบําบดั     ๒ (๑-๒-๓) 
กภกบ ๓๓๔ การปรับกิจกรรมการดําเนินชีวิต      ๒ (๑-๒-๓) 
กภกบ ๓๓๗ การประเมินขั Yนสงูสําหรับนกักิจกรรมบําบดั    ๒ (๑-๒-๓) 
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กภกบ ๓๗๒ ปฏิบติังานทางคลินิก ๑      ๖ (๐-๑๘-๖) 
กภกบ ๔๐๑ กิจกรรมบําบดัสําหรับผู้ ที>มีความผิดปกติด้านการสื>อความหมาย  ๑ (๑-๐-๒) 
กภกบ ๔๐๔ กฎหมายและความเป็นผู้ นําสําหรับนกักิจกรรมบําบดั   ๑ (๑-๐-๒) 
กภกบ ๔๒๔ ทกัษะการให้เหตผุลทางคลินิกของกิจกรรมบําบดั    ๒ (๑-๒-๓) 
กภกบ ๔๒๕ สมัมนากิจกรรมบําบดั ๑      ๑ (๐-๓-๑) 
กภกบ ๔๒๗ กิจกรรมบําบดัในชมุชน      ๒ (๑-๓-๓) 
กภกบ ๔๒๘ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบดั      ๓ (๓-๐-๖) 
กภกบ ๔๗๑ ฝึกปฏิบติังานทางคลินิก 3      ๖ (๐-๑๘-๐) 
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ชื"อ อาจารย์ ดร. วีรวัฒน์  แสนศรี 
คุณวุฒ ิ         
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษาจาก  
   สถาบัน    พ.ศ.       
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  ๒๕๔๕ 
วท.ม.  (สรีรวิทยา)    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่             ๒๕๔๙ 
ปร.ด.  (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)  มหาวิทยาลยัมหิดล  ๒๕๕๖ 
 
สังกัด     
คณะกายภาพบําบดั    มหาวิทยาลยัมหิดล     
   
งานวิจัยท ี"สนใจ  
๑. กิจกรรมบําบดัทางผู้ ป่วยพยาธิสภาพทางด้านร่างกาย 
๒. กิจกรรมบําบดัในผู้สงูอาย ุ
๓. เทคโนโลยีอปุกรณ์ช่วยและอปุกรณ์เสริมสําหรับการให้บริการทางกิจกรรมบําบดั 
๔. กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโมเลกลุ 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวชิาการ 
การนําเสนอผลงานวิจยัแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
๑. Sansri V, Changklungmoa N, Meemon K, Sobhon P. (2012). Molecular characterization and functional 

analysis of juvenile-specific cathepsin L from liver fluke Fasciola gigantica. Proceedings to the 
Anatomy Association of Thailand Annual Conference. 2-4 May 2012. Mukdahan Province, Thailand. 
(Professor Wichian Diloksampan Oral Presentation Award) 

 
การนําผลงานวิจยัแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)  
๑. Meemon K, Sansri V, Sobhon P. (2010). Molecular Cloning of Cathepsin L Encoding Genes from 

Juvenile Fasciola gigantica. Proceedings of the 33rd the Anatomy Association of Thailand Annual 
Conference. 28-30 April 2010, Nakhon Ratchasima Province, Thailand. 

๒. Meemon K, Sansri V, Sobhon P. (2011). Characterization and Expression of Juvenile Fasciola 

gigantica Cathepsin L Encoding Genes.37th Congress on Science and Technology of Thailand.10-12 
October, Bangkok, Thailand. 

๓. Sansri V, Changklungmoa N, Meemon K, Sobhon P. (2012). Functional analysis of juvenile-specific 
cathepsin L from liver fluke Fasciola gigantica .2nd IASCBC & 36thAAT Annual Conference. 6-8 
December, Chiang Mai, Thailand. (Poster Presentation) (Best Poster Presentation Award) 
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งานวิจัยตีพมิพ์ 
๑. Meemon K, Khawsuk W, Sriburee S, Meepool A, Sethadavit M, Sansri V, Wanichanon C, Sobhon P, 

(2010). Fasciola gigantica: histology of the digestive tract and the expression of cathepsin L. Exp 

Parasitol, 125 (4), 371-9. 
๒. Sansri V, Changklungmoa N, Chaichanasak P, Sobhon P, Meemon K., (2013). Molecular cloning, 

characterization and functional analysis of a novel juvenile-specific cathepsin L of Fasciola gigantica. 
Acta Trop; 128 (1):76-84. 

๓. Changklungmoa N, Kueakhai P, Riengrojpitak S, Chaithirayanon K, Chaichanasak P, 
Preyavichyapugdee, N., Meemon K., Chantree P., Sansri V., Sobhon P.  ( 2 0 1 3 )  Immunization with 
recombinant leucine aminopeptidase showed protection against Fasciola gigantica in mice. 
Parasitology Research, 112, 3653-3659.  

๔. Kueakhai P, Changklungmoa N, Riengrojpitak S,  Chaichanasak P, Meemon K,  Chaithirayanon K, 
Chantree P, Sansri V, Itagaki T,  Sobhon P, (2013). Vaccine potential of recombinant saposin-like 
protein 2 against Fasciola gigantica in mice. Vaccine. (2013): 12; 31 (47): 5518 – 23. 

๕. Lorsuwannarat N, Piedrafita D, Chantree P, Sansri V, Songkoomkrong S, Bantuchai S, Sangpairot K, 
Kueakhai P, Changklungmoa N, Chaichanasak P, Chansela P, Sobhon P. (2014). The in vitro 
anthelmintic effects of plumbagin on newly excysted and 4-weeks-old juvenile parasites of Fasciola 

gigantica. Exp Parasitol; 136:5-13. 
๖. Wongwairot S, Kueakhai P, Changklungmoa N, Jaikua W, Sansri V, Meemon K, Songkoomkrong S, 

Riengrojpitak S, Sobhon P. (2 0 1 4 )  Monoclonal antibody against recombinant Fasciola gigantica 
cathepsin L1 H could detect juvenile and adult cathepsin Ls of Fasciola gigantica. Parasitology 
Research; 114)1:(133-40.  

๗. Sansri V, Meemon K, Changklungmoa N, Kueakhai P, Chantree P, Chaichanasak P, Lorsuwannarat N, 
Itagaki T, Sobhon P. ( 0152 ) Protection against Fasciola gigantica infection in mice by vaccination with 
recombinant juvenile-specific cathepsin L. Vaccine; 24;  33)13(:1596-601.  

๘. อนชุาติ เขื>อนนิล, ศภุลกัษณ์ เข็มทอง, กนันิกา เพิ>มพนูพฒันา, วีรวฒัน์ แสนศรี, สรุชาต สขุศรีวรรณ. (2559).  
การพฒันาระบบกิจกรรมบําบดัศกึษา. วารสารกิจกรรมบําบดั, 20 (1); ประจําเดือนมกราคม-เมษายน 2559 
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ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ)       หน่วยกิต 
กภกบ ๒๒๔ กิจกรรมประยกุต์ของชีวิตประจําวนั     ๒ (๑-๒-๓) 
กภกบ ๒๒๕ ชีวกลศาสตร์ประยกุต์ในกิจกรรมบําบดั    ๒ (๑-๒-๓) 
กภกบ ๒๒๖ กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๒    ๒ (๑-๒-๓) 
กภกบ ๓๒๖ การประเมินทางคลินิกในกิจกรรมบําบดั    ๒ (๑-๒-๓) 
กภกบ ๓๓๑    กิจกรรมบําบดัสําหรับผู้สงูอาย ุ     ๒ (๑-๒-๓) 
กภกบ ๓๗๒ ปฏิบติังานทางคลินิก ๑      ๖ (๐-๑๘-๖) 
กภกบ ๔๗๒   ปฏิบติังานทางคลินิก ๔      ๖ (๐-๑๘-๖) 
 
ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ)       หน่วยกิต 
กภกก ๑๒๑   กายวิภาคศาสตร์พื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๒๐๒   มหกายวิภาคศาสตร์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั   ๓ (๓-๐-๖) 
กภกก ๒๐๓   สภาวะทางการแพทย์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั   ๒ (๒-๐-๔) 
กภกก ๒๒๗  ปฏิบติัการมหกายวิภาคศาสตร์     ๒ (๐-๔-๒) 
กภกก ๒๓๐   ประสาทกายวิภาคศาสตร์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
 
(กลุ่มวิชาชีพ)         หน่วยกิต 
กภกก ๒๒๒ การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั   ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๒๒๖ กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๑                                       ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๒๒๘   จลนศาตร์ในกิจกรรมบําบดั     ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๒๑   กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๒    ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๒๒   การดดัแปรสิ>งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื>องช่วย   ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๒๔   เฝือก กายอปุกรณ์เสริม และกายอปุกรณ์เทียม   ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๓๗   การประเมินขั Yนสงูสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๒๒   กิจกรรมบําบดัในการยศาสตร์และการฟืYนฟกูารประกอบอาชีพ ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๒๕   สมัมนากิจกรรมบําบดั ๑                                                                    ๑ (๐-๓-๑) 
กภกก ๔๒๖   สมัมนากิจกรรมบําบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
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ชื"อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์  เขม็ทอง 
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก  
  สถาบัน    พ.ศ.       
วท.บ.  (กิจกรรมบําบดั, เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  ๒๕๓๙ 
วท.ม.  (สรีรวิทยาของการออกกําลงักาย)  มหาวิทยาลยัมหิดล  ๒๕๔๒ 
M.Clin.Sc.  (Mental Health)    Curtin University  ๒๕๔๗ 
Ph.D.  (Occupational Therapy)   Curtin University  ๒๕๕๐ 
 
สังกัด     
คณะกายภาพบําบดั    มหาวิทยาลยัมหิดล     
   
งานวิจัยท ี"สนใจ  
๑. ความล้าและกิจกรรมยามวา่ง 
๒. กิจกรรมบําบดัจิตสงัคม 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวชิาการ 
งานวิจัย 
๑. Chansirinukor, W., & Khemthong, S. (2014). Comparison of psychomotor function between music 

students and students participationin in music training. Journal of the Medical Association of Thailand, 
97(Suppl.7): 65-69. 

๒. Khemthong, S. (2012). Survey of fatigue, sensation, and leisure time use in executive staffs. HR 
Intelligence, 7(1): 34-40.  

๓. Khemthong, S., Pejarasangharn, U., Uptampohtiwat, T., & Khamya, A. (2012). Effect of musical training 
on reaction time: A randomized control trial in Thai elderly Individuals. Music and Medicine, 4(1): 16-21.  

๔. Khemthong, S. (2010). Influence of fatigue on leisure and quality of life in women with chronic 
conditions. Annual in Therapeutic Recreation, 18(5): 79-86. 

๕. อนชุาติ เขื>อนนิล, ศภุลกัษณ์ เข็มทอง, กนันิกา เพิ>มพนูพฒันา, วีรวฒัน์ แสนศรี, สรุชาต สขุศรีวรรณ. (����).  
การพฒันาระบบกิจกรรมบําบดัศกึษา. วารสารกิจกรรมบําบดั, 20 (1); ประจําเดือนมกราคม-เมษายน 2559 

 
งานแต่งตาํราและหนังสือ  
๑. กิจกรรมบําบดัพฒันาชีวิต 
๒. กิจกรรมบําบดัพฒันาจิตสงัคม (E-book) 
๓. เลี Yยงลกูอย่างไรให้เป็นดอกเตอร์ 
๔. จิตสํานกึ ฝึกสมอง หลงัอมัพาต 
๕. การจดัการตนเองเมื>อเป็นมะเร็ง 
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๖. การฝึกทกัษะชีวิตเดก็ออทิสติก 
๗. การพฒันาแบบประเมินกิจกรรมบําบดัด้านสขุภาพจิตและจิตเวช 
๘. คูมื่อกิจกรรมบําบดัที>บ้าน 
๙. คอลมัน์ก้าวย่างสูเ่ส้นทางการฟืYนฟสูมรรถภาพผู้ ป่วยจิตเวช นิตยสารเพื>อนรักษ์...สขุภาพจิต 
๑๐. งานเขียนบนบลอ็ก http://gotoknow.org/blog/otpop 
 
ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ)       หน่วยกิต 
กภกภ ๒๑๓     การปฐมพยาบาลเบื Yองต้น ๑ (๑-๐-๒) 
กภกภ ๔๙๕      โครงการวิจยั ๑ (๐-๓-๑) 
  
(กลุ่มวิชาชีพ) หน่วยกิต 
กภกก ๒๒๒       การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๒๒๓ สิ>งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตที>เกี>ยวข้องกบัสขุภาพ                           ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๒๑  กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๒๗ กิจกรรมการรักษา ๒ ๒ (๑-๒-๓)  
กภกก ๓๒๙      กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพจิต ๑ ๒(๑-๒-๓) 
กภกก ๓๓๑ กิจกรรมบําบดัสําหรับผู้สงูอาย ุ ๒ (๑-๒-๓)  
กภกก ๔๐๒        ความเป็นผู้ นําและการจดัการสําหรับนกักิจกรรมบําบดั                        ๑ (๑-๐-๒) 
กภกก ๔๒๑ กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพจิต ๒ ๒ (๑-๒-๓)  
กภกก ๔๒๓       กิจกรรมบําบดัในชมุชน  ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๒๔ ทกัษะการให้เหตผุลทางคลินิกของกิจกรรมบําบดั  ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๒๕     สมัมนากิจกรรมบําบดั ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
กภกก ๔๒๖      สมัมนากิจกรรมบําบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
กภกก ๔๗๒      ปฏิบติังานทางคลินิก  ๔  ๖ (๐-๑๘-๖) 
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ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ)       หน่วยกิต 
กภกก ๒๐๓ สภาวะทางการแพทย์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั                                    ๒ (๒-๐-๔) 
กภกก ๔๒๘ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบดั ๓ (๓-๐-๖) 
(กลุ่มวิชาชีพ)  หน่วยกิต 
กภกก ๒๒๒    การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๒๒๙    การสงัเกตและการให้เหตผุลทางคลินิกพื Yนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๓๕    กิจกรรมบําบดัจิตสงัคม ๓ (๒-๒-๓) 
กภกก ๓๓๖ การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางกิจกรรมบําบดั ๑ (๐-๒-๑)   
กภกก ๓๓๗ การประเมินขั Yนสงูสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๐๒ ความเป็นผู้ นําและการจดัการสําหรับนกักิจกรรมบําบดั  ๑ (๑-๐-๒) 
กภกก ๔๐๓ วิชาชีพกิจกรรมบําบดัและกฎหมาย ๑ (๑-๐-๒) 
กภกก ๔๒๔ ทกัษะการให้เหตผุลทางคลินิกของกิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๒๕ สมัมนากิจกรรมบําบดั ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
กภกก ๔๒๖ สมัมนากิจกรรมบําบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
กภกก ๔๗๒ ปฏิบติังานทางคลินิก ๔ ๖ (๐-๑๘-๐) 
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ชื"อ อาจารย์ ดร.อนุชาต ิ เข ื"อนนิล 
คุณวุฒ ิ         
คุณวุฒสิูงสุด สาขาวิชา  สําเร็จการศึกษาจาก  
   สถาบัน    พ.ศ.       
วท.บ. (กิจกรรมบําบดั)    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  ๒๕๔๓ 
วท.ม.  (กายวิภาคศาสตร์)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่             ๒๕๔๖ 
 Certificate (Holistic model approach  
 for stroke rehabilitation)   Pittsburgh University   ๒๕๔๘ 
M.Sc.  (Health Sciences)   Northumbria University  ๒๕๕๒ 
Ph.D  (Occupational Sciences)  Northumbria University  ๒๕๕๖ 
 
สังกัด     
คณะกายภาพบําบดั    มหาวิทยาลยัมหิดล     
   
งานวิจัยท ี"สนใจ  
๑. การฟืYนฟผูู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยกิจกรรมบําบดั 
๒. กิจกรรมบําบดัทางผู้ ป่วยพยาธิสภาพทางด้านร่างกาย 
๓. เทคโนโลยีอปุกรณ์ช่วยและอปุกรณ์เสริมสําหรับการให้บริการทางกิจกรรมบําบดั 
๔. โมเดลการฟืYนสภาพผู้ ป่วยทางด้านร่างกาย 
๕. สื>อกิจกรรมวฒันธรรมท้องถิ>นที>สําหรับการรักษาทางกิจกรรมบําบดั 
๖. การพฒันาพฤติกรรมและทกัษะชีวิตผ่านการใช้กิจกรรมบําบดั 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวชิาการ 
การนําเสนอผลงานวิจยัแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
๑. Kaunnil A., Phomchan K., Lertlam R., Chaisuksunt V., Wangpreedalertkul W. (2002)                                  

A comparative study of glycoconjugate patterns in epididymal cells among three age groups of rats. 
Anatomy Meeting of Thailand, April 2002. Pisanulok, Thailand. 
(Abstract in proceeding of 22nd Annual Academic Conference of the Anatomy Society of Thailand 
p.24) 

๒. Kaunnil A. (2005) Occupational Therapists Role in Stroke Patient.  Annual Conference of Faculty of 
Physical Therapy and Applied Movement Science  March 2005, Mahidol University, Bangkok, 
Thailand 
(Abstract in proceeding of Annual Academic Conference Faculty of Physical Therapy and Applied 
Movement Science p. [3-1] - [3-6]) 
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๑๑๗ 

 

๓. Kaunnil A. (2007) Program Management for Children with Physical Disabilities.  Annual Conference 
of Faculty of Physical Therapy and Applied Movement Science  March 2007, Mahidol University, 
Bangkok, Thailand (PowerPoint in proceeding of Annual Academic Conference Faculty of Physical 
Therapy and Applied Movement Science  p. [4-1] - [4-26]) 

๔. Kaunnil A, Khemthong S, Wichaikum D., (2007) The Study of Occupational Therapy – Mahidol Clinic 
System in Stroke Patients. Annual Conference of Faculty of Associated Medical Sciences, December 
2007, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 
(Abstract in proceeding of Annual Academic Conference of Faculty of Associated Medical Science 
p.OT002) 

๕. Kaunnil, A., Chandler, C., Jones, A. (2011) A Realistic Evaluation of Occupational Therapy – Mahidol 
Clinic System [OT-MCS] for Post-Stroke Rehabilitation in Thailand. 1st Health Challenge Thailand 
Academic Conference, 2 – 3 July 2011, Office of Educational Affair, Royal Thai Embassy, London, 
UK  
(Abstract in proceeding of Health Challenge Thailand Academic Conference, p.31) 

๖. Kaunnil, A., Chandler, C., Jones, A. (2011) Culturally Appropriate Activity Card Sort for Stroke   
Rehabilitation in Thailand: A Participatory Approach with Users and Therapistss. The 5th Asia Pacific 
Occupational Therapy Congress, 19th – 24th November 2011, Chaing Mai, Thailand. 

๗. Kaunnil, A. (2014) Indicative care pathway of Occupational Therapy for Stroke Rehabilitation.  
Annual Conference of Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai, 
Thailand, 12-14 November 2014 (Guest speaker) (Full document in proceeding of Annual Academic 
Conference of Faculty of Associated Medical Science p.137-147) 

 
การนําผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)  
๑. Lertlam R., Phomchan K., Kaunnil A., Chaisuksunt V., Wangpreedalertkul W. (2002) Lectin    binding 

patterns in prostatic secretory cells of rats at different ages. Anatomy Meeting of Thailand, April 
2002. Pisanulok, Thailand. 

๒. Phomchan K., Lertlam R., Kaunnil A., Chaisuksunt V., Wangpreedalertkul W. (2002)   
Characterization of lectin binding patterns in epithelial cells of rat bronchioles and alveoli. Anatomy 
Meeting of Thailand, April 2002. Pisanulok, Thailand. 

๓. Phomchan K., Kaunnil A., Lertlam R., Chaisuksunt V., Wangpreedalertkul W. (2002) Characterization 
of rat Clara cells by lectin: a comparative study among different age groups. Anatomy Meeting of 
Thailand, April 2002. Pisanulok, Thailand. 
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๔. Kaunnil, A., Chandler, C., Jones, A. (2011) A Realistic Evaluation of Occupational Therapy – Mahidol 
Clinic System [OT-MCS] for Post-Stroke Rehabilitation in Thailand. Innovation in Neurorehabilitation 
Implementing Developments, Creating Impacts Conference, 9 September 2011, Newcastle Upon 
Tyne, UK 

 
งานวิจัยตีพมิพ์ 

๑. Kaunnil A, Khemthong S, Permpoonputtana K, Sansri V, Suksriwan S, Thichanpiang P, 

Thanapet U, Tajai S, Chatthong W. Expected learning outcomes in occupational therapy 

Mahidol University. The Journal of Occupational Therapy Association of Thailand. 2016; 20(1) 

๒. Rungchat P, Kaunnil A, Khemthong S, Permpoonputtana, Suksriwan S. Impact of stroke on 

performing activities of daily living: Qualitative studies. The Journal of Occupational Therapy 

Association of Thailand; In press.  

๓. Kaunnil, A. & Khemthong, S. (2008) ‘Occupational Therapy - Mahidol Clinic System in Stroke 
Patients’, Journal of Health Systems Research 2 (1), pp. 138-147. 

๔. Kaunnil A. (2008) ‘Program Management for Children with Physical Disabilities’ The Journal of 

Occupational Therapy Association of Thailand, 3 (13), pp.16 – 24.  
 

งานแต่งตาํราและหนังสือ 
๑. Boonprasop S., Thadmala R., Kaunnil A. (2010) Neuroanatomy for Physical Therapy and 

Occupational Therapy. Bangkok: Mister Copy. 
๒. อนชุาติ เขื>อนนิล. การดแูลคนพิการด้านกิจวตัรประจําวนั In: นภสักรณ์ โกมารทตั, editor. คูมื่อสําหรับ

ประชาชนในการฟืYนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ขั Yนพื Yนฐานสาํหรับคนพิการทางการเคลื>อนไหว. 1 ed. 
นนทบรีุ: บริษัทสหมิตรพริ Yนติ Yงแอนด์พบัลิสซิ>ง จํากดั; 2558. p. 78-85. 

 
รางวัล 

๑. หนงัสือรับรองลิขสิทธิ]: ผลงานระบบคลนิิกกิจกรรมบําบดัมหิดล เลขที> 254277 โดย กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ให้ไว้ ณ วนัที> 16 มีนาคม พ.ศ. 2554  
Copyright Certificate: Occupational Therapy – Mahidol Clinic System: (OT-MCS) Registration 
Number 254227 issue under the Department of Intellectual Property (DIP) effective date 
registration: March 16, 2011 

๒. Certificate of innovation: Anuchart Kaunnil in Gyro Roller for Upper Extremity Rehabilitation: 
Semifinal team in True Innovation Awards 2014; Type Inno Tree: The best innovation (October 30, 
2014) 
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ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ)       หน่วยกิต 
กภกบ ๒๑๒    กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์และชีวกลศาสตร์    ๓ (๒-๒-๕)  
กภกบ ๔๙๕   โครงการวิจยั        ๑ (๐-๓-๑) 
กภกบ ๔๖๑   การฝึกปฏิบติังานทางคลินิก ๔     ๔ (๐-๑๕-๐) 
 
ภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี  
(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(กลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ)       หน่วยกิต 
กภกก ๑๒๑   กายวิภาคศาสตร์พื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๒๐๒   มหกายวิภาคศาสตร์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั   ๓ (๓-๐-๖) 
กภกก ๒๒๗  ปฏิบติัการมหกายวิภาคศาสตร์     ๒ (๐-๔-๒) 
กภกก ๒๓๐   ประสาทกายวิภาคศาสตร์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
 
(กลุ่มวิชาชีพ)         หน่วยกิต 
กภกก ๒๒๖ กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย                                         ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๒๒๒   การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๒๑   กิจกรรมบําบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๒๒   การดดัแปรสิ>งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื>องช่วย ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๒๔   เฝือก กายอปุกรณ์เสริม และกายอปุกรณ์เทียม ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๓๓๖   การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางกิจกรรมบําบดั ๑ (๐-๒-๑) 
กภกก ๓๓๗   การประเมินขั Yนสงูสําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๒๒   กิจกรรมบําบดัในการยศาสตร์และการฟืYนฟกูารประกอบอาชีพ ๒ (๑-๒-๓) 
กภกก ๔๒๕   สมัมนากิจกรรมบําบดั ๑                                                                ๑ (๐-๓-๑) 
กภกก ๔๒๖   สมัมนากิจกรรมบําบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
กภกบ ๔๒๘   โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบดั ๓ (๓-๐-๖) 
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ภาคผนวก ค 
สาระสําคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด 
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิากจิกรรมบาํบัด 
 

(หลักสูตร ๔ ปี) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี พ .ศ. ๒๕๕๕ 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยมหดิล 
------------------------------------------------------- 

 
๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี Gได้รับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เมื"อวันท ี" ๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
๒. สภามหาวิทยาลัย  /สถาบัน ได้อนุมัตกิารปรับปรุงครั Gงนี Gแล้ว ในคราวประชุมครั Gงท ี" ๔๕๘   
 เมื"อวันท ี" ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี G เริ"มใช้กับนักศึกษา รุ่ นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั Gงแต่ภาคการศึกษาที" ๑   
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

  ๔.๑  เพื>อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๔.๒  ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั>วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ และกลุม่วิชาเลือกฝึกปฏิบติั 
วิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด เรื>อง หลกัเกณฑ์และแบบประเมินเพื>อการรับรอง
สถาบันการศึกษาที>จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ของสหพันธ์นัก
กิจกรรมบําบดัโลก หรือ World Federation of Occupational Therapists, WFOT 
 ๔.๓ เพื>อให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลยัมหิดลในการขอรับรองเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
อาเซียนระดบัหลกัสตูร (Asean University Network – Quality Assurance, AUN QA)   
 
๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

๕.๑  การปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร และการเปรียบเทยีบหลักสูตรเดมิ  
ปรับปรุง พ.ศ .๒๕๕๕ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอ ียดดังนี G 
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๑๒๒ 

 

ตารางเปรียบเทยีบรายวิชาในหลักสูตรเดมิ และรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง และการเปลี"ยนแปลง 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั"วไป  จาํนวน    ๓๐ หน่วยกติ 
 
     กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์   ๙ หน่วยกติ 

หลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปลี"ยนแปลง 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต 
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

 

มมศท ๑๐๑  การศกึษาทั>วไปเพื>อการพฒันามนษุย์  ๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๑  การศกึษาทั>วไปเพื>อการพฒันามนษุย์  ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี>ยนแปลง 

MUGE 101 General  Education for Human Development   2  (1-2-3) MUGE 101 General  Education for Human 
Development   

2  (1-2-3)  

มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื>อการพฒันามนษุย์ ๓ (๒-๒-๕) มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื>อการพฒันามนษุย์ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี>ยนแปลง 

MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5) MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)  

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื>อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื>อการพฒันามนษุย์ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี>ยนแปลง 

MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3) MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)  

สมสค ๑๔๐ 
SHSS 140 

จิตวิทยาทั>วไป  
General of Psychology 

๒ (๒-๐-๔)  
2 (2-0-4) 

   ยกเลกิรายวิชา สมสค ๑๔๐
เนื>องจากเนื Yอหารายวิชา 
สมสค ๓๐๖ จิตวิทยา

ประยกุต์ มีความเพียงพอ
และเหมาะสมมากกว่า

รายวิชานี Yตามมาตรฐาน
วิชาชีพกิจกรรมบาํบดั 

      

สมสค ๓๐๖ จิตวิทยาประยกุต์ ๒ (๒-๐-๔) สมสค ๓๐๖ จิตวิทยาประยกุต์ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี>ยนแปลง 

SHSS 306 Applied Psychology 2 (2-0-4) SHSS 306 Applied Psychology 2 (2-0-4) 

  
 กลุ่มวิชาภาษา  ๙ หน่วยกิต 

หลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปลี"ยนแปลง 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต 
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต 
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

 

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี>ยนแปลง 

LATH 100 Art of Using Thai Language in 
Communication 

   3 (2-2-5) LATH 100 Art of Using Thai Language in 
Communication 

3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑ ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี>ยนแปลง 

LAEN 103 English Level 1  2 (2-2-5) LAEN 103 English Level 1  3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒  ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒  ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี>ยนแปลง 

LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5) LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓  ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓  ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี>ยนแปลง  

LAEN 105 English Level 3  3 (2-2-5) LAEN 105 English Level 3  3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔  ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔  ๓ (๒-๒-๕) ไม่เปลี>ยนแปลง 

LAEN 106 English Level 4  3 (2-2-5) LAEN 106 English Level 4  3 (2-2-5) 
   



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๑๒๓ 

 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ๘ หน่วยกิต 
หลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปลี"ยนแปลง 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต 
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต 
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

 

วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั Yนพื Yนฐาน ๒ (๒-๐-๔) วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขั Yนพื Yนฐาน ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี>ยนแปลง 

SCBI  114 Basic Biology 2 (2-0-4) SCBI  114 Basic Biology 2 (2-0-4) 

วทคม ๑๑๒ เคมีทั>วไป  ๓ (๓-๐-๖)    ย้ายไปกลุม่วิชาพื Yนฐาน
วิชาชีพ SCCH 112 General Chemistry 3 (3-0-6)    

วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์เบื Yองต้น ๓ (๓-๐-๖)    ยกเลกิรายวิชา วทคม๑๒๑
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ

จําเป็นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบาํบดั 

SCCH 121 Basic Organic Chemistry  3 (3-0-6)    

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๒ (๒-๐-๔) วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี>ยนแปลง 

SCMA 182 Statistics for Health Science 2 (2-0-4) SCMA 182 Statistics for Health Science 2 (2-0-4) 

วทฟส ๑๕๙ ฟิสกิส์เบื Yองต้นสาํหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ    ๓ (๓-๐-๖) วทฟส ๑๕๙ ฟิสกิส์เบื Yองต้นสาํหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ    ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี>ยนแปลง 

SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6) SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6) 
  
 กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ   ๕ หน่วยกิต 

หลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปลี"ยนแปลง 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต 
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

รหสัวิชา ชื>อวิชา หน่วยกิต 
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

 

สมศษ ๑๑๔ กิจกรรมพลศกึษา – ลลีาศ ๑ (๐-๒-๑) สมศษ ๑๑๔ กิจกรรมพลศกึษา – ลลีาศ ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SHED 114 Physical Education Activity – Social dance 1 (0-2-1) SHED 114 Physical Education Activity – Social dance 1 (0-2-1)  

สมศษ ๑๑๗ กิจกรรมพลศกึษา – แบดมินตนั ๑ (๐-๒-๑) สมศษ ๑๑๗ กิจกรรมพลศกึษา – แบดมินตนั ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SHED 117 Physical Education Activity – Badminton  1 (0-2-1) SHED 117 Physical Education Activity – Badminton  1 (0-2-1)  

สมศษ ๑๑๘ กิจกรรมพลศกึษา – เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) สมศษ ๑๑๘ กิจกรรมพลศกึษา – เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SHED 118 Physical Education Activity – Tennis 1 (0-2-1) SHED 118 Physical Education Activity – Tennis 1 (0-2-1)  

สมศษ ๑๒๖ กิจกรรมพลศกึษา – เปตอง ๑ (๐-๒-๑) สมศษ ๑๒๖ กิจกรรมพลศกึษา – เปตอง ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SHED 126 Physical Education Activity  – Petaunge 1 (0-2-1) SHED 126 Physical Education Activity – Petaunge 1 (0-2-1)  

วกศท ๑๐๑ แอโรบคิเพื>อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) วกศท ๑๐๑ แอโรบคิเพื>อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SPGE 101 Aerobics for Health 1 (0-2-1) SPGE 101 Aerobics for Health 1 (0-2-1)  

วกศท ๑๐๒ โยคะเพื>อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) วกศท ๑๐๒ โยคะเพื>อสขุภาพ ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SPGE 102 Yoga for Health         1  )0-2-1(  SPGE102 Yoga for Health         1  )0-2-1(   

วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพ ๑ (๐-๒-๑) วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพ ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SPGE 103 Body Conditioning 1 (0-2-1) SPGE 103 Body Conditioning 1 (0-2-1)  

วกศท ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) วกศท ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SPGE 104 Lawn Tennis 1 (0-2-1) SPGE 104 Lawn Tennis 1 (0-2-1)  

วกศท ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑) วกศท ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SPGE 105 Soccer 1 (0-2-1) SPGE 105 Soccer 1 (0-2-1)  

วกศท ๑๐๙ ว่ายนํ Yา ๑ (๐-๒-๑) วกศท ๑๐๙ ว่ายนํ Yา ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SPGE 109 Swimming 1 (0-2-1) SPGE 109 Swimming 1 (0-2-1)  

วกศท ๑๑๒ ลลีาศ   ๑ (๐-๒-๑) วกศท ๑๑๒ ลลีาศ   ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SPGE 112   Social Dance 1 (0-2-1) SPGE112   Social Dance 1 (0-2-1)  

วกศท ๑๑๓ เทเบลิเทนนิส ๑ (๐-๒-๑) วกศท ๑๑๓ เทเบลิเทนนิส ๑ (๐-๒-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SPGE 113 Table Tennis 1 (0-2-1) SPGE 113 Table Tennis 1 (0-2-1)  

   วกศท ๑๒๑ กายและจิตใจ ๒ (๑-๒-๓) เพิ>มรายวิชา 
กลุม่วิชาสขุภาพและ

นนัทนาการเนื>องจากเนื Yอหามี
ประโยชน์ในการพฒันาทกัษะ
การให้บริการตามมาตรฐาน

วิชาชีพกิจกรรมบาํบดั 

   SPGE 121 Mind and Body 2 (1-2-3) 

   กภกก ๑๒๒ สนุทรียการเปลี>ยนแปลงตวัเอง ๒ (๑-๒-๓) 

   PTOT 112 Aesthetic Self Transformation 2 (1-2-3) 

 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๑๒๔ 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จาํนวน ๙๗ หน่วยกิต 
 

 กลุ่มวิชาพ ื Gนฐานวิชาช ีพ  ๒๔   หน่วยกิต                 
หลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปลี"ยนแปลง 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

 

วทคม ๒๐๖  ชีวเคมีทั>วไป  ๓ (๓-๐-๖)     ยกเลกิรายวิชา วทคม ๒๐๖ 
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ

จําเป็นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบาํบดั 

SCBC 206 General Biochemistry 3 (3-0-6)    

วทชว ๑๑๕ มลูฐานของชีวิต ๒ (๑.๕-๑-๓.๕)    ยกเลกิรายวิชา วทชว ๑๑๕
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ

จําเป็นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบาํบดั 

SCBI 115 Basic of Life 2 (1.5-1-3.5)    

วทคม ๑๑๙   ปฏิบติัการเคมี  ๑ (๐-๓-๑)     ยกเลกิรายวิชา วทคม ๑๑๙  
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ

จําเป็นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบาํบดั 

SCCH 119 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)    

วทคม ๑๑๒ เคมีทั>วไป  ๓ (๓-๐-๖)  วทคม ๑๐๒  เคมีทั�วไป  ๓ (๓-๐-๖)  เปลี�ยนรหสัวิชาตามที�คณะ

วิทยาศาสตร์แจง้   เนื�องจาก

นโยบายมหาวิทยาลยัให้ 
 ยกเลิกการเรียนการสอนแบบ

แบ่งหน่วยกิต  

SCCH 112 General Chemistry 3 (3-0-6) SCCH 102 General Chemistry 3 (3-0-6) 

วทคม ๑๒๑  เคมีอินทรีย์เบื Yองต้น  ๓ (๓-๐-๖)    ยกเลกิรายวิชา วทคม ๑๒๑ 
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ

จําเป็นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบาํบดั 

SCCH 121 Basic Organic Chemistry 3 (3-0-6)    

วทคณ ๑๑๑        แคลคูลสั ๒ (๒-๐-๔)    ยกเลกิรายวิชา วทคณ ๑๑๑        
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ

จําเป็นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบาํบดั 

SCMA 111 Calculus 2 (2-0-4)    

วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื Yนฐาน       ๓ (๒-๓-๕) วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื Yนฐาน       ๓ (๒-๓-๕) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SCPS 202 Basic Physiology 3 (2-3-5) SCPS 202 Basic Physiology 3 (2-3-5)  

กภกภ ๔๐๒    เภสชัวิทยาสาํหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ                 ๑ (๑-๐-๒) กภกภ ๓๐๙   เภสชัวิทยาสาํหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ                 ๑ (๑-๐-๒) ยกเลกิรายวิชา กภกภ ๔๐๒ 
โดยเปิดรายวิชา กภกภ ๓๐๙ 

ทดแทน ตามการปรับปรุง
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

(กายภาพบาํบดั) 

PTPT 402 Pharmacology for Health Science 1 (1-0-2) PTPT 309 Pharmacology for Health Science 1 (1-0-2) 

กภกภ ๔๙๔ บทนําเกี>ยวกบัระเบยีบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

๑ (๑-๐-๒)    ยกเลกิรายวิชา กภกภ ๔๙๕        
โดยเปิดรายวิชา กภกก ๔๙๑

ทดแทนในกลุม่วิชาชีพ  PTPT 494 Introduction to Research Methodology  
in Health Science 

1 (1-0-2)    

กภกก ๑๒๑  กายวิภาคศาสตร์พื Yนฐานสาํหรับ 
นกักิจกรรมบาํบดั  

๒ (๑-๒-๓ ) 
 

กภกก ๑๒๑  กายวิภาคศาสตร์พื Yนฐานสาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั  ๒ (๑-๒-๓ ) 
 

ไม่เปลี>ยนแปลง 

PTOT 121 Basic Anatomy for Occupational Therapists 2 (1-2-3) PTOT 121 Basic Anatomy for Occupational Therapists 2 (1-2-3)  

กภกก ๒๐๒   มหกายวิภาคศาสตร์สาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั  ๓ (๓-๐-๖) กภกก ๒๐๒   มหกายวิภาคศาสตร์สาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั  ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี>ยนแปลง 
PTOT 202 Gross Anatomy for Occupational Therapists 3 (3-0-6) PTOT 202 Gross Anatomy for Occupational Therapists 3 (3-0-6)  

กภกก ๒๐๓  สภาวะทางการแพทย์สาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั  ๒ (๒-๐-๔)  กภกก ๒๐๕  สภาวะทางการแพทย์สาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั  ๒ (๒-๐-๔)  
 

เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
และปรับคําอธิบายรายวิชา  

ชื>อวิชาคงเดิม PTOT 203 Medical Conditions for Occupational 
Therapists 

2 (2-0-4) PTOT 205 Medical Conditions for Occupational 
Therapists 

2 (2-0-4) 

กภกก ๒๐๔ หลกัการพยาบาลสาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั ๑ (๑-๐-๒) กภกก ๒๓๑ หลกัการพยาบาลสาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั ๒ (๑-๒-๓) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
เพิ>มหน่วยกิต ชื>อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาคงเดิม 

 

PTOT 204 Principle of Nursing for Occupational 
Therapists 

1 (1-0-2) PTOT 231 Principle of Nursing for Occupational 
Therapists 

2 (1-2-3) 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๑๒๕ 

 

หลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปลี"ยนแปลง 
รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  

ทฤษฎี-ปฏิบติั-
ค้นคว้า) 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

 

กภกก ๒๒๗  ปฏิบติัการทางมหกายวิภาคศาสตร์ ๒ (๐-๔-๒) กภกก ๒๒๕ ปฏิบติัการทางมหกายวิภาคศาสตร์  ๓ (๐-๖-๓)  เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
เพิ>มหน่วยกิต ชื>อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาคงเดิม 

 

PTOT 227 Laboratory of Gross Anatomy 2 (0-4-2) PTOT 225 Laboratory of Gross Anatomy 3 (0-6-3) 

   กภกก ๒๒๙  การสงัเกตและการให้เหตผุลทางคลนิิกพื Yนฐาน  ๒ (๑-๒-๓)  ย้ายมาจากลุม่วิชาชพี 
รหสัวิชา ชื>อวิชา หน่วยกิต 

และคําอธิบายรายวิชาคงเดิม 
   PTOT 229 Clinical Observation and Basic Clinical 

Reasoning 
2 (1-2-3) 

กภกก ๒๓๐  ประสาทกายวิภาคศาสตร์สาํหรับ 
นกักิจกรรมบาํบดั  

๒ (๑-๒-๓)  
 

กภกก ๒๓๕ ประสาทกายวิภาคศาสตร์สาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั ๓ (๒-๒-๕) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
เพิ>มหน่วยกิต ชื>อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาคงเดิม PTOT 230 Neuroanatomy for Occupational Therapists 2 (1-2-3) PTOT 235 Neuroanatomy for Occupational Therapists 3 (2-2-5) 

 
 
 
 กลุ่มวิชาช ีพ    ๗๓  หน่วยกิต  
 

หลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปลี"ยนแปลง 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

 

กภกก ๑๑๑ รากฐานของกิจกรรมบาํบดั ๒ (๑-๒-๓) กภกก ๑๑๐ บทนําสูกิ่จกรรมบาํบดั ๒ (๑-๒-๓) เปลี>ยนชื>อวิชาและรหสัวิชา 
PTOT 111 Foundation of Occupational Therapy 2 (1-2-3) PTOT 110 Introduction to Occupational Therapy 2 (1-2-3) 

 
 

   กภกก ๑๑๒ หลกัการพื Yนฐานของกิจกรรมบาํบดั ๒ (๑-๒-๓)  เพิ>มรายวิชา 
ตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบาํบดั 

   PTOT 112 Basic Principle of Occupational Therapy 2 (1-2-3) 
 

กภกก ๒๒๑ สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต ๒ (๑-๒-๓) กภกก ๒๒๑ สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี>ยนแปลง 
PTOT 221 Occupational Performance Across Life 

Span                                          
2 (1-2-3) PTOT 221 Occupational Performance Across Life Span 2 (1-2-3)  

กภกก ๒๒๒ การประเมินขั Yนพื Yนฐานสาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั ๒ (๑-๒-๓) กภกก ๒๒๒ การประเมินขั Yนพื Yนฐานสาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี>ยนแปลง 
PTOT 222 Basic Assessment for Occupational 

Therapists 
2 (1-2-3) PTOT 222 Basic Assessment for Occupational Therapists 2 (1-2-3) 

 

กภกก ๒๒๖ กิจกรรมบาํบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๑ ๒ (๑-๒-๓) กภกก ๒๒๖ กิจกรรมบาํบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๑ ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี>ยนแปลง 
PTOT 226 Occupational Therapy for Physical Health 1                          2 (1-2-3) PTOT 226 Occupational Therapy for Physical Health 1 2 (1-2-3)  

กภกก ๒๒๘  จลนศาสตร์ในกิจกรรมบาํบดั                       ๒ (๑-๒-๓)  กภกก ๒๒๘  จลนศาสตร์ในกิจกรรมบาํบดั                       ๒ (๑-๒-๓)  
ไม่เปลี>ยนแปลง 

PTOT 228                Kinesiology in Occupational Therapy 2 (1-2-3) PTOT 228                Kinesiology in Occupational Therapy 2 (1-2-3) 

กภกก ๒๒๙ การสงัเกตและการให้เหตผุลทางคลนิิกพื Yนฐาน ๒ (๑-๒-๓)    ย้ายไปอยู่กลุม่ 
วิชาพื Yนฐานวิชาชีพ 

รหสัวิชา ชื>อวิชา  
หน่วยกิคงเดิม 

PTOT 229 Clinical Observation and Basic Clinical 
Reasoning 

2 (1-2-3)    

กภกก ๓๒๑ กิจกรรมบาํบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๒ ๒ (๑-๒-๓) กภกก ๓๒๐ กิจกรรมบาํบดัเพื>อสขุภาพร่างกาย ๒   ๓ (๒-๒-๕) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
เพิ>มหน่วยกิต และปรับ

คําอธิบายรายวิชา  
ชื>อวิชาคงเดิม 

PTOT 321 Occupational Therapy for Physical Health 2                                  2 (1-2-3) PTOT 320 Occupational Therapy for Physical Health 2 3 (2-2-5) 

กภกก ๓๒๒ การดดัแปรสิ>งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื>องช่วย ๒ (๑-๒-๓) กภกก ๓๒๒ การดดัแปรสิ>งแวดล้อมและเทคโนโลยี
เครื>องช่วย    

๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี>ยนแปลง 

PTOT 322 Environmental Modification and Assistive 
Technology 

2 (1-2-3) PTOT 322 Environmental Modification and Assistive 
Technology 

2 (1-2-3)  

กภกก ๓๒๔ เฝือก กายอปุกรณ์เสริม และกายอปุกรณ์เทียม ๒ (๑-๒-๓) กภกก ๓๓๓ เฝือก กายอปุกรณ์เสริม และกายอปุกรณ์เทียม ๒ (๑-๒-๓) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม 
 

PTOT 324 Splint Orthosis and Prosthesis 2 (1-2-3) PTOT 333 Splint Orthosis and Prosthesis 2 (1-2-3) 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๑๒๖ 

 

หลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปลี"ยนแปลง 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

 

กภกก ๓๒๕  กิจกรรมบาํบดัสาํหรับเด็กและวยัรุ่น ๑  ๓ (๒-๒-๕) กภกก ๒๓๖  กิจกรรมบาํบดัสาํหรับเด็กและวยัรุ่น ๑  ๓ (๒-๒-๕)       เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม 
PTOT 325        Occupational Therapy for Children and 

Adolescence 1                         
3  (2-2-5) PTOT 236 Occupational Therapy for Children and 

Adolescence 1   
3 (2-2-5) 

กภกก ๓๒๘  กิจกรรมบาํบดัสาํหรับเด็กและวยัรุ่น ๒  ๓ (๒-๒-๕)  กภกก ๓๓๒   กิจกรรมบาํบดัสาํหรับเด็กและวยัรุ่น ๒  ๓ (๒-๒-๕)  เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม 
PTOT 328 Occupational Therapy for Children and 

Adolescence 2 
3 (2-2-5) PTOT 332 Occupational Therapy for Children and 

Adolescence 2 
3 (2-2-5) 

กภกก ๓๓๑ กิจกรรมบาํบดัสาํหรับผู้สงูอายุ ๒ (๑-๒-๓) กภกก ๓๓๑ กิจกรรมบาํบดัสาํหรับผู้สงูอายุ  ๒ (๑-๒-๓) ไม่เปลี>ยนแปลง 
PTOT 331 Occupational Therapy for Elders 2 (1-2-3) PTOT 331 Occupational Therapy for Elders 2 (1-2-3)  

กภกก ๓๓๒  การวิเคราะห์และปรับสื>อเพื>อการบาํบดั  ๒ (๑-๒-๓)  กภกก ๒๓๓  การวิเคราะห์และการปรับสื>อเพื>อการบาํบดั  ๒ (๑-๒-๓ ) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม 
PTOT 332 Therapeutic Analysis and Adaptation 2 (1-2-3) PTOT 233 Therapeutic Analysis and Adaptation 2 (1-2-3) 

กภกก ๓๓๓  กิจวตัรประจําวนัและการฟืYนฟูสมรรถภาพ  ๓ (๒-๒-๕)       กภกก ๒๓๒  กิจวตัรประจําวนัและการฟืYนฟูสมรรถภาพ  ๒ (๑-๒-๓) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ลดหน่วยกิต และชื>อวิชาคงเดิม  
PTOT 333   Activities of Daily Living and Rehabilitation 3 (2-2-5) PTOT 232   Activities of Daily Living and Rehabilitation 2 (1-2-3) 

กภกก ๓๓๔  การปรับกิจกรรมการดําเนินชีวิต                ๒ (๑-๒-๓)       กภกก ๒๓๗  การปรับศกัยภาพกิจกรรมการดําเนินชีวิต 
  

๒ (๑-๒-๓  )  
 

เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
ชื>อวิชา ปรับคําอธิบาย

รายวิชา  
และหน่วยกิตคงเดิม 

PTO T 334   Occupational Adaptation 2 (1-2-3) PTOT 237   Adaptation of Occupational Potential 2 (1-2-3) 

กภกก ๓๓๕ กิจกรรมบาํบดัจิตสงัคม ๔ (๓-๒-๗) กภกก ๒๓๙ กิจกรรมบาํบดัจิตสงัคม ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  

ชื>อวิชา ปรับคําอธิบาย
รายวิชา และหน่วยกิต 

PTOT 335 Psychosocial Occupational Therapy 4 (3-2-7) PTOT 239 Psychosocial Occupational Therapy 1 2 (1-2-3) 

   กภกก ๓๓๙ กิจกรรมบาํบดัจิตสงัคม ๒ ๒ (๑-๒-๓) 

   PTOT 339 Psychosocial Occupational Therapy 2 2 (1-2-3) 

กภกก ๓๓๖  การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางกิจกรรมบาํบดั  ๑ (๐-๒-๑)   กภกก ๔๐๕ การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ทางกิจกรรมบาํบดั  ๑ (๐-๒-๑)   เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
PTOT 336 Evidence Based Practice in Occupational 

Therapy 
1 (0-2-1)   PTOT 405 Evidence Based Practice in Occupational 

Therapy 
1 (0-2-1)   

 

กภกก ๓๓๗  การประเมินขั Yนสงูสาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั 
 

๒ (๑-๒-๓)   กภกก ๒๓๔  การประเมินขั Yนสงูสาํหรับนกักิจกรรมบาํบดั ๒ (๑-๒-๓)   
เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  

ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม PTOT 337 Advanced Evaluation for Occupational 
Therapists 

2 (1-2-3) PTOT 234 Advanced Evaluation for Occupational 
Therapists 

2 (1-2-3) 

กภกก ๓๘๒ ปฏิบติังานทางคลนิิก ๑   ๖ (๐-๑๘-๖) กภกก ๓๘๒ ปฏิบติังานทางคลนิิก ๑   ๔ (๐-๑๖-๔) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา 
PTOT 382 Clinical Practice  1 6 (0-18-6) PTOT 382 Clinical Practice  1 4 (0-16-4) และลดหน่วยกิต 

กภกก ๓๘๓ ปฏิบติังานทางคลนิิก ๒   ๕ (๐-๑๕-๕) กภกก ๓๘๓ ปฏิบติังานทางคลนิิก ๒   ๕ (๐-๒๐-๕) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา 
PTOT 383 Clinical Practice 2 5 (0-15-5) PTOT 383 Clinical Practice 2 5 (0-20-5) และปรับชั>วโมงสอน 

กภกก ๔๐๑ 
 

กิจกรรมบาํบดัสาํหรับผู้ ที>มีความผิดปกติด้าน 
การสื>อความหมาย 

๑ (๑-๐-๒) 
 

   ยกเลกิรายวิชา  
กภกก ๔๐๑ และนําเนื Yอหา

แทรกในรายวิชา กภกก 
๓๒๑ และ ๓๓๒  

PTOT 401 Occupational Therapy for People with 
Communication Disorders 

1 (1-0-2)    

กภกก ๔๐๔  กฏหมายและความเป็นผู้ นําสาํหรับนกั
กิจกรรมบาํบดั 

๑ (๑-๐-๒)  กภกก ๔๐๔  กฏหมายและความเป็นผู้ นําสาํหรับนกั
กิจกรรมบาํบดั 

๑ (๑-๐-๒)  ปรับคําอธิบายรายวิชา  
รหสัวิชา ชื>อวิชา  

และหน่วยกิตคงเดิม PTOT 404 Laws and Leadership for Occupational 
Therapists 

1 (1-0-2) PTOT 404 Laws and Leadership for Occupational 
Therapists 

1 (1-0-2) 

กภกก ๔๒๒  กิจกรรมบาํบดัในการยศาสตร์และการฟืYนฟู 
การประกอบอาชีพ  

๒ (๑-๒-๓ ) 
 

กภกก ๔๐๓  กิจกรรมบาํบดัในการยศาสตร์และการฟืYนฟู 
การประกอบอาชีพ  

๒ (๑-๒-๓ ) 
 

เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
ปรับคําอธิบายรายวิชา  

ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม 
PTOT 422 Occupational Therapy in Ergonomics and  

Vocational Rehabilitation  
2 (1-2-3) PTOT 403 Occupational Therapy in Ergonomics and  

Vocational Rehabilitation  
2 (1-2-3) 

กภกก ๔๒๔  ทกัษะการให้เหตุผลทางคลนิิกของกิจกรรมบําบดั  ๒ (๑-๒-๓)  
 

กภกก ๓๔๑  ทกัษะการให้เหตผุลทางคลนิิกของกิจกรรมบาํบดั  ๒ (๑-๒-๓)  
 

เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม 
PTOT 424 Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy 2 (1-2-3) PTOT 341 Clinical Reasoning Skills of Occupational 

Therapy 
2 (1-2-3) 

กภกก ๔๒๕ สมัมนากิจกรรมบาํบดั ๑ ๑ (๐-๓-๑) กภกก ๔๒๕ สมัมนากิจกรรมบาํบดั ๑ ๑ (๐-๓-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 

PTOT 425 Seminar in Occupational Therapy 1 1 (0-3-1) PTOT 425 Seminar in Occupational Therapy 1 1 (0-3-1)  
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๑๒๗ 

 

หลักสูตรปรบปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ การเปลี"ยนแปลง 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

 

กภกก ๔๒๖ สมัมนากิจกรรมบาํบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) กภกก ๔๒๖ สมัมนากิจกรรมบาํบดั ๒ ๑ (๐-๓-๑) ไม่เปลี>ยนแปลง 

PTOT 426 Seminar in Occupational Therapy 2 1 (0-3-1) PTOT 426 Seminar in Occupational Therapy 2 1 (0-3-1)  

กภกก ๔๒๗ กิจกรรมบาํบดัในชมุชน ๒ (๑-๓-๓) กภกก ๓๓๘ กิจกรรมบาํบดัในชมุชน ๓ (๑-๖-๔) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
เพิ>มหน่วยกิต และปรับ

คําอธิบายรายวิชา  
ชื>อวิชาคงเดิม 

 PTOT 427 Occupational Therapy in Community 3 (1-3-3)  PTOT 338 Occupational Therapy in Community 3 (1-6-4) 

   กภกก ๔๙๑  โครงการวิจยัทางกิจกรรมบาํบดั ๑ ๓ (๐-๖-๓) เพิ>มรายวิชา   
 ตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบาํบดั  

   PTOT 491 Research Project in Occupational Therapy 1 3 (0-6-3  )  

กภกก ๔๒๘  โครงการวิจยัทางกิจกรรมบาํบดั      ๓ (๓-๐-๖)  กภกก ๔๙๒ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบาํบดั ๒ ๓ (๐-๖-๓) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา  
ชื>อวิชา และปรับคําอธิบาย
รายวิชา หน่วยกิตคงเดิม 

PTOT 428 Research Project in Occupational Therapy 3 (3-0-6) PTOT 492  Research Project in Occupational Therapy 2  3 (0-6-3  )  

กภกก ๔๘๑ ปฏิบติังานทางคลนิิก ๓ ๖ (๐-๑๘-๖) กภกก ๔๘๑ ปฏิบติังานทางคลนิิก ๓ ๔ (๐-๑๖-๔) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา 

PTOT 481 Clinical Practice 3 6 (0-18-6) PTOT 481 Clinical Practice 3 4 (0-16-4) และลดหน่วยกิต 

กภกก ๔๘๒ ปฏิบติังานทางคลนิิก ๔ ๖ (๐-๑๘-๖) กภกก ๔๘๒ ปฏิบติังานทางคลนิิก ๔ ๔ (๐-๑๖-๔) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา 

PTOT 482 Clinical Practice 4 6 (0-18-6) PTOT 482 Clinical Practice 4 4 (0-16-4) ลดหน่วยกิต และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

 
 

ค. หมวดวิชาเสรี  จาํนวน      ๖ หน่วยกิต 
 

รายวิชาในหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ การเปลี"ยนแปลง 
รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  

ทฤษฎี-ปฏิบติั-
ค้นคว้า) 

รหสัวิชา ชื>อวิชา (หน่วยกิต  
ทฤษฎี-ปฏิบติั-

ค้นคว้า) 

 

ทสคพ ๑๕๕ การประยกุต์งานคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)    ยกเลอิกรายวิชา  
ทสคพ ๑๕๕ เนื>องจากไมม่ี

สาขาวิชานี Yแล้ว 
ITCS 155 Computer Applications 3 (3-0-6)    

สมมน ๑๑๒ พลวตัรในกลุม่และการทํางานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) สมมน ๑๑๒ พลวตัรในกลุม่และการทํางานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork 2 (2-0-4) SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork 2 (2-0-4)  

สมมน ๑๒๓ มนษุยศาสตร์บรูณาการ ๑ ๓ (๓-๐-๖) สมมน ๑๒๓ มนษุยศาสตร์บรูณาการ ๑ ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SHHU 123 Integrated Humanities 1 3 (3-0-6) SHHU 123 Integrated Humanities 1 3 (3-0-6)  

สมสค ๑๔๔ หลกัการสื>อสาร ๒ (๒-๐-๔) สมสค ๑๔๔ หลกัการสื>อสาร ๒ (๒-๐-๔) ไม่เปลี>ยนแปลง 
SHSS 144 Principles of Communication 2 (2-0-4) SHSS 144 Principles of Communication 2 (2-0-4)  

ศศพฐ ๑๓๑ มนษุย์กบัความสามารถในการสื>อสาร ๓ (๓-๐-๖) ศศพฐ ๑๓๑ มนษุย์กบัความสามารถในการสื>อสาร ๓ (๓-๐-๖) ไม่เปลี>ยนแปลง 
LAFE 131 Man and Communication Competence 3 (3-0-6) LAFE 131 Man and Communication Competence 3 (3-0-6)  

   ศศภอ ๒๖๗ การละครสร้างสรรค์ ๒ (๑-๒-๓) เพิ>มรายวิชา 
ในหมวดวิชาเลอืกเสรี    LAEN 267 Creative Drama 2 (1-2-3) 

   สมมน ๑๐๙ 
SHHU 109 

ศาสนากบัการรักษาโรค 
Religion and Healing  

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

เพิ>มรายวิชา 
ในหมวดวิชาเลอืกเสรี 
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๑๒๘ 

 

 

๕.๒  ขอยกเลิก และเพ ิ"มบางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั"วไป จาํนวน ๓ วิชา ดังนี G 
  (๑) ขอยกเลิกรายวิชา 
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  จาํนวน ๒ หน่วยกติ 
 
            จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
   สมสค  ๑๔๐ จิตวิทยาทั>วไป      ๒ (๒-๐-๔) 
   SHSS 140  General Psychology     2 (2-0-4)     
 
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   จาํนวน ๑ หน่วยกิต 
   วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์พื Yนฐาน     ๓ (๓-๐-๖) S 
   SCCH 121  Basic Organic Chemistry    3 (3-0-6) S 
   
 
   กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ  จาํนวน ๒ หน่วยกติ 
   วกศท ๑๒๑ กายและจิตใจ      ๒ (๑-๒-๓) 
   SPGE 121  Mind and Body      2 (1-2-3) 
  
   คาํอธ ิบายรายวิชา 

หลกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของ
การออกกําลงักายแบบกายและจิตใจ ประโยชน์ หลกัการพื Yนฐานของการฝึกการออกกําลงักายแบบกาย
และจิตใจ ทกัษะการออกกําลงักาย ความปลอดภยั กิจกรรมกายและจิตใจในรูปแบบต่างๆ  เช่น โยคะ, 
มวยจีน, พีลาเต้, บอล  
             Applied sport science principles, physical and mental fitness preparation for Mind and 
Body exercise benefits and basic principles of Mind and Body training. Skills and safety,  Mind 
and Body activities such as Yoga, Tai Chi,  Pilates, and Fit Ball 

 
๕.๓  ขอยกเลิก เพ ิ"มรายวิชา และเปลี"ยนเลขรหสัวิชา เพ ิ"มหน่วยกติ ช ื"อวิชาและคาํอธ ิบายรายวิชาคงเดมิ  

 บางรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (กุล่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ) จาํนวน ๑๐ วิชา ดังนี G 
 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
  (๑) ขอยกเลิกรายวิชา  จาํนวน  ๑๑ หน่วยกติ 
   วทคม  ๒๐๖ ชีวเคมีทั>วไป      ๓ (๓-๐-๖) 
   SCBC  206  General Biochemistry     3 (3-0-6) 
   วทชว  ๑๑๕ มลูฐานของชีวิต     ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
   SCBI  115  Basic of Life      2 (1.5-1-3.5) 
   วทคม  ๑๑๙   ปฏิบติัการเคมี      ๑ (๐-๓-๑) 
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๑๒๙ 

 

   SCCH  119  Chemistry Laboratory     1 (0-3-1) 
   วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรีย์พื Yนฐาน     ๓ (๓-๐-๖) S 
   SCCH  121  Basic Organic Chemistry    3 (3-0-6)$ 
   วทคณ  ๑๑๑      แคลคลูสั       ๒ (๒-๐-๔) 
   SCMA  111  Calculus      2 (2-0-4) 
   กภกภ  ๔๐๒    เภสชัวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ                  ๑ (๑-๐-๒) 
   PTPT  402  Pharmacology for Health Science   1 (1-0-2) 
 
  (๒) ขอเพ ิ"มรายวิชา  จาํนวน  ๑ หน่วยกติ 
   กภกภ  ๓๐๙    เภสชัวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ                  ๑ (๑-๐-๒) 
   PTPT  309  Pharmacology for Health Science   1 (1-0-2) 
 
   คาํอธ ิบายรายวิชา 

หลกัทั>วไปทางเภสชัวิทยา กลไกการออกฤทธิ] ผลการรักษา ผลข้างเคียง ข้อบ่งชี Yและข้อห้ามใช้ทาง 
ยาต่อระบบต่างๆ ผลของยาทาภายนอกและยาจากสมุนไพรที>เกี>ยวข้องกับกายภาพบําบัดและ
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

         General principle of pharmacology mechanism of action therapeutic effects, side effects,  
indications and contraindications of drug to various system. Effects of tropical drugs and herbal 
drugs related to physical therapy and health sciences. 

 
 

 (๓) ขอย้ายรายวิชากลุ่มวิชาชีพ เป็นรายวิชากลุ่มวิชาพื Gนฐานวิชาชีพ จาํนวน ๑ รายวิชา  
 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบติั-ค้นคว้า) 
 กภกก ๒๒๙ กระบวนการสงัเกตและการให้เหตผุลทางคลินิก   ๒ (๑-๒-๓) 

 PTOT 229 Observational process and Clinical Reasoning   2 (1-2-3) 
 

 คาํอธ ิบายรายวิชา 
 กระบวนการสังเกตและให้เหตุผลทางคลินิก การประยุกต์กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบําบัด 
ในกรณีศกึษา กระบวนการทางกิจกรรมบําบดัในกรณีศกึษา การสื>อสารเชิงบําบดัและกระบวนการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์  

Observational and clinical reasoning process . Application of Occupational Therapy frame 
of reference in case studies. Occupational therapy process in the case studies. Therapeutic 
communication and creative learning process.  
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๑๓๐ 

 

   
  (๔) เปลี"ยนเลขรหสัวิชา เพ ิ"มหน่วยกติ ช ื"อวิชาและคาํอธ ิบายรายวิชาคงเดมิ จาํนวน ๘ หน่วยกติ  
 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
 
   เดมิ   กภกก   ๒๐๔  หลกัการพยาบาลสําหรับนกักิจกรรมบําบดั  ๑ (๑-๐-๒) 
      PTOT   204  Principle of Nursing for Occupational Therapists 1 (1-0-2) 
   เปลี"ยนเป็น กภกก  ๒๓๑  หลกัการพยาบาลสําหรับนกักิจกรรมบําบดั  ๒ (๑-๒-๓) 
      PTOT  231  Principle of Nursing for Occupational Therapists 2 (1-2-3) 
   เดมิ   กภกก  ๒๒๗ ปฏิบติัการทางมหกายวิภาคศาสตร์   ๒ (๐-๔-๒) 
      PTOT  227  Laboratory of Gross Anatomy   2 (0-4-2) 
   เปลี"ยนเป็น กภกก  ๒๒๕ ปฏิบติัการทางมหกายวิภาคศาสตร์   ๓ (๐-๖-๓) 
      PTOT  225  Laboratory of Gross Anatomy   3 (0-6-3) 
 เดมิ  กภกก  ๒๓๐ ประสาทกายวิภาคศาสตร์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๒ (๑-๒-๓)  
      PTOT  230  Neuroanatomy for Occupational Therapists  2 (1-2-3) 
   เปลี"ยนเป็น กภกก  ๒๓๕ ประสาทกายวิภาคศาสตร์สําหรับนกักิจกรรมบําบดั ๓ (๒-๒-๕)  
      PTOT  235  Neuroanatomy for Occupational Therapists  3 (2-2-5) 
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๕.๔  ขอยกเลิกและเพ ิ"มบางรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ) จาํนวน ๓ วิชา ดังนี G 
 

(๑) ขอยกเลิกรายวิชา  จาํนวน ๑ หน่วยกติ 
 กภกก   ๔๐๑   กิจกรรมบําบดัสําหรับผู้ ที>มีความผิดปกติด้านการสื>อความหมาย ๑ (๑-๐-๒) 

 PTOT   401     Occupational Therapy for People with Communication Disorders 1 (1-0-2) 
  

(๒) ขอเพ ิ"มรายวิชา  จาํนวน ๕ หน่วยกติ 
   กภกก  ๑๑๒ หลกัการพื Yนฐานของกิจกรรมบําบดั    ๒ (๑-๒-๓) 
 PTOT  112  Basic Principle of Occupational Therapy   2 (1-2-3) 
 
 คาํอธ ิบายรายวิชา 

 แบบจําลองบุคคล – สิ>งแวดล้อม – กิจกรรมการดําเนินชีวิต-ความสามารถ แบบจําลองทางชีวจิต
สังคม และแบบจําลองทางกิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย์ การจัดจําแนกหน้าที>ระดับนานาชาติ 
แบบจําลองทางการแพทย์ การฟืYนฟูสภาพ และการฟืYนคืนสุขภาวะ  การแปลความรู้จากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ภาษาองักฤษและการคิดเชิงระบบสร้างสรรค์ในบริบทไทย   
 Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) Model, Bio-Psycho-Social Model, 
Model of Human Occupation (MOHO). International Classification of Functionning, Disabilitiy, 
and Health (ICF). Medical Model, Model of Rehabilitation, and Recovery. Knowledge translation 
from English evidence based practice and creative systems thinking in Thai contexts.  
 

   กภกก  ๔๙๑ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบดั ๑     ๓ (๓-๐-๖) 
   PTOT  491  Research Project in Occupational Therapy 1   3 (3-0-6) 

 
คาํอธ ิบายรายวิชา 

  สถิติพื Yนฐานและการคิดเชิงระบบ กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางกิจกรรมบําบัด การจัดการ
 โครงการกบัอาจารย์ที>ปรึกษา   

 Basic statistics and systems thinking. Research and development process in occupational 
therapy. Project management with supervisor.  

 
 
 
 
 
 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๑๓๒ 

 

๕.๕  ขอเปลี"ยนเลขรหสัวิชา ปรับและไม่ปรับคาํอธิบายรายวิชา ช ื"อวิชาและหน่วยกิตคงเดิม 
  บางรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ) จาํนวน  ๘ วิชา ดังนี G   
 

(๑) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา ไมป่รับคําอธิบายรายวิชา ชื>อวิชาและหนว่ยกิตคงเดิม  จํานวน ๒ วิชา 
รายวิชาในหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

กภกก ๓๓๗  การประเมินข ั Gนสูงสําหรับนักกิจกรรมบําบัด                    ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 337    Advanced Evaluation for Occupational Therapists           2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :      สอบผ่านรายวิชา กภกก ๒๒๒ 
                     ทักษะในการประเมินขั Yนสูงทางกิจกรรมบําบัด การใช้เครื>องมือประเมินที>เป็น
มาตรฐาน และทักษะในการให้เหตุผล การประเมินและแปลผล ข้อจํากัดของเครื>องมือที>ใช้ ใน
ด้านประสาทการรับความรู้สกึและการเคลื>อนไหว ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านจิตสงัคม รวมทั Yง
การประยกุต์ใช้ทางคลนิิกกิจกรรมบาํบดั 
                      Skills in advanced assessments of occupational therapy, use of 
standardized tool, and clinical reasoning skills. Assessments and interpretations, 
limitations of tools used in sensory, sensorimotor, cognitive, psychosocial aspect 
including application for occupational therapy clinics.    

 

กภกก ๒๓๔  การประเมินข ั Gนสูงสําหรับนักกิจกรรมบําบัด                    ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 234    Advanced Evaluation for Occupational Therapists           2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :      สอบผ่านรายวิชา กภกภ ๒๒๒ 
                      ทักษะในการประเมินขั Yนสูงทางกิจกรรมบําบัด การใช้เครื>องมือประเมินที>เป็น
มาตรฐาน และทักษะในการให้เหตุผล การประเมินและแปลผล ข้อจํากัดของเครื>องมือที>ใช้ ใน
ด้านประสาทการรับความรู้สกึและการเคลื>อนไหว ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านจิตสงัคม รวมทั Yง
การประยกุต์ใช้ทางคลนิิกกิจกรรมบาํบดั 
                     Skills in advanced assessments of occupational therapy, use of  
standardized tool, and clinical reasoning skills. Assessments and interpretations, 
limitations of tools used in sensory, sensorimotor, cognitive, psychosocial aspect 
including application for occupational therapy clinics 

กภกก  ๓๒๔ เฝือก กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทยีม              ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  324  Splint Orthosis and Prosthesis                                   2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :       - 
        กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระยางค์แขน การจัดท่าของข้อต่อภายในมือ 
และการฟืYนตัวเนื Yอเยื>อเกี>ยวพัน หลักการออกแบบและประดิษฐ์เฝือกและกายอุปกรณ์เสริม 
สําหรับการฟืYนฟูสภาพมือที>มีพยาธิสภาพต่าง ๆ รวมทั Yงข้อควรระวังและข้อพิจารณา วัสดุ 
เครื>องมือและอุปกรณ์ และกรรมวิธี แทรกเสริม โปรแกรมการจดัการกายอุปกรณ์และฝึกผู้ ป่วย
แขนขาขาดจากความพิการแต่กําเนิดและจากการผ่าตดั 
           Applied anatomy of upper extremities, positioning of joints in hand, 
and recovery of connective  tissues.  Splint, orthotic design and fabrication principles 
for various pathological conditions of hand rehabilitation, including precautions and 
considerations.  Orthotic materials, equipment and tools, and intervention process.  
Prosthetic management and training programs with congenital and acquired upper and 
lower limb amputations. 

กภกก  ๓๓๓ เฝือก กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทยีม              ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  333  Splint Orthosis and Prosthesis                                   2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :       - 
        กายวิภาคศาสตร์ประยกุต์ของระยางค์แขน การจดัท่าของข้อต่อภายในมือ และ
การฟืYนตัวเนื Yอเยื>อเกี>ยวพัน หลกัการออกแบบและประดิษฐ์เฝือกและกายอุปกรณ์เสริม สําหรับ
การฟืYนฟูสภาพมือที>มีพยาธิสภาพต่าง ๆ รวมทั Yงข้อควรระวงัและข้อพิจารณา วสัด ุเครื>องมือและ
อปุกรณ์ และกรรมวิธี แทรกเสริม โปรแกรมการจดัการกายอุปกรณ์และฝึกผู้ ป่วยแขนขาขาดจาก
ความพิการแต่กําเนิดและจากการผ่าตดั 
           Applied anatomy of upper extremities, positioning of joints in hand, and 
recovery of connective  tissues.  Splint, orthotic design and fabrication principles for 
various pathological conditions of hand rehabilitation, including precautions and 
considerations.  Orthotic materials, equipment and tools, and intervention process.  
Prosthetic management and training programs with congenital and acquired upper and 
lower limb amputations. 

 
(๒) เปลี>ยนเลขรหสัวิชา ปรับคําอธิบายรายวิชา ชื>อวิชาและหน่วยกิตคงเดิม จํานวน ๖ วิชา 

รายวิชาในหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 
กภกก ๒๐๓ สภาวะทางการแพทย์สําหรับนักกิจกรรมบําบัด                 ๒ (๒-๐-๔) 
PTOT 203 Medical Conditions for Occupational Therapists                 2 (2-0-4) 
เงื"อนไข : สอบผ่านรายวิชา กภกก ๒๒๑ 
                สภาวะการณ์ของโรค พยาธิสภาพ ภาวะความบกพร่อง สาเหต ุอาการแสดง ชนิด
ของความผิดปกติ ในกลุม่ผู้ ป่วยโรคทางศลัยศาสตร์  
ออร์โธปิดิกส์ กมุารเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์ รวมทั Yงผลกระทบต่อความสามารถในการทํา
กิจกรรมการดําเนินชีวิต 
                Circumstances, pathology, impairment, etiology, symptoms, and types of 
abnormality in surgery, orthopedics, pediatrics, and psychiatry including impacts on 
occupational performance.  

กภกก ๒๐๕ สภาวะทางการแพทย์สําหรับนักกิจกรรมบําบัด                   ๒ (๒-๐-๔) 
PTOT 205 Medical Conditions for Occupational Therapists                   2 (2-0-4) 
เงื"อนไข : - 
                สภาวะการณ์ของโรค พยาธิสรีรวิทยา ภาวะความบกพร่อง สาเหต ุอาการแสดง ชนิด
ของความผิดปกติ ในกลุ่มผู้ ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ และจิตเวช
ศาสตร์ รวมทั Yงผลกระทบต่อความสามารถในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต  
                Circumstances, pathophysiology, impairment, etiology, symptoms, and types 
of abnormality in surgery, orthopedics, pediatrics, and psychiatry including impacts on 
occupational performance.  

กภกก ๓๒๕ กิจกรรมบําบัดสําหรับเดก็และวัยรุ่ น ๑                             ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT 325 Occupational Therapy for Children and Adolescence 1      3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :    สอบผ่านรายวิชา กภกก ๑๑๑ และ กภกก ๒๒๑ 
                การประยุกต์กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบําบัดสําหรับเด็ก และวัยรุ่น พัฒนาการ
มนุษย์ของเด็กและวัยรุ่น การประเมินโดยทั>วไปและโดยทางเฉพาะกิจกรรมบําบดัในเด็กและ
วัยรุ่น คุณธรรม จริยธรรม เทคนิคที>เกี>ยวข้องกับการรักษาทางกิจกรรมบําบดั เช่น เทคนิคการ
ปรับพฤติกรรม เทคนิคการสอน การพดูคยุสนทนาหารือและให้คําปรึกษากับผู้ปกครองของเด็ก
และวยัรุ่น 
                Application of frames of references of Occupational Therapy for children 
and adolescence.  Human development of children and adolescences. General and 
specific assessments of Occupational Therapy in children and adolescence with 
disabilities. Professional Ethics. Related techniques for occupational therapy treatment 
such as behavioral modification, teaching techniques, discussion and counseling with 
parents of children and adolescences. 

กภกก ๒๓๖ กิจกรรมบําบัดสําหรับเดก็และวัยรุ่ น ๑                             ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT 236 Occupational Therapy for Children and Adolescence 1      3 (2-2-5) 
เงื"อนไข : - 
 การประยุกต์กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบําบดัสําหรับเด็กและวัยรุ่น การประเมิน
ทางกิจกรรมบาํบดัในเด็กและวยัรุ่น  
  
 
 
                       Application of frames of references of Occupational Therapy for children 
and adolescence.  Assessments of Occupational Therapy in children and adolescence. 

 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๑๓๓ 

 

รายวิชาในหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 
กภกก ๓๒๘ กิจกรรมบําบัดสําหรับเดก็และวัยรุ่ น ๒                                    ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT 328  Occupational Therapy for Children and Adolescence 2               3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :    สอบผ่านรายวิชา กภกก ๓๒๕  
 บทบาทนักกิจกรรมบําบัดในการประเมิน รักษา ฟืYนฟูสภาพ ส่งเสริม และป้องกัน
สาํหรับเด็กและวัยรุ่น  ทั Yงที>มีสขุภาพดี  หรือ หย่อนสมรรถภาพอนัเนื>องมาจากพัฒนาการลา่ช้า ภาวะ
สมองพิการ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กลุม่โรคออติสซมึ และโรคทางระบบประสาทกล้ามเนื Yออื>นๆ  
การประยกุต์วิธีการทางกิจกรรมบาํบดัเพื>อพฒันาความสามารถในการทํากิจกรรมและมีคณุภาพชีวิตที>

ดีในการดูแลตนเอง   การทํางาน/การศึกษา การใช้เวลาว่าง  และการพักผ่อน คุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาทักษะปฏิบติัการและการให้เหตุผลทางคลินิก ในการเลือกประเมินและใช้เทคนิครักษาปัญหา
ต่างๆ ได้แก่ ประสาทพฒันาการ  การรับความรู้สกึ พฤติกรรม การรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ สขุภาพจิต
สงัคม และสขุภาพร่างกาย  รูปแบบการให้บริการและทีมผู้ ร่วมทํางาน รวมทั Yงครอบครัวและชมุชนของ
ผู้ รับบริการ  
 Occupational Therapists roles in assessment, treatment, rehabilitation, 
promotion and prevention for children and adolescence in healthy condition or with a 
disability according to developmentally delayed, cerebral palsy, mental retardation, autism, 
and other neuromuscular diseases. Application of occupational therapy interventions to 
enhance occupational performance and wellness in self-care, work/education, leisure, and 
rest. Professional ethics. Clinical reasoning and practical skill development in selection of 
assessment, neuro-development, sensory, behavioral, perceptual/cognitive, psychosocial 
and physical intervention strategies. Service delivery models and partnerships including 
family and community members of the clients 

กภกก ๓๓๒ กิจกรรมบําบัดสําหรับเดก็และวัยรุ่ น ๒                                  ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT 332  Occupational Therapy for Children and Adolescence 2             3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :    สอบผ่านรายวิชา กภกก ๒๓๖  
 วิธีการทางกิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่น  ทั Yงที>มีสุขภาพดี  หรือหย่อน
สมรรถภาพอนัเนื>องมาจากพฒันาการล่าช้า โรคทางระบบประสาทกล้ามเนื Yอ บกพร่องทางพฤติกรรม 
การสื>อสาร และการเรียนรู้  
 Occupational therapy methods for children and adolescence in healthy 
condition or with a disability according to healthy or impairment due to developmentally 
delayed, neuromuscular diseases, behavioral disorders, communication disorders, and 
learning disorders. 

 

กภกก ๓๓๒ การวิเคราะห์และปรับสื"อเพ ื"อการบําบัด                                  ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 332  Therapeutic Analysis and Adaptation                                     2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :   - 
                  การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ การปรับและประยกุต์สื>อเพื>อการบาํบดั กระบวนการกลุม่และ
พลวัตรกลุ่มทางกิจกรรมบําบัด ให้สอดคล้องกับเพศ อายุ ความบกพร่อง ความสามารถ และความ
ต้องการของรายบุคคล  สื>อเพื>อการบําบดัจากทรัพยากรภายในชุมชนที>สะท้อนถึงรสนิยมและความ
สนใจของแต่ละบคุคล   
                   Analysis and synthesis, adaptation and application of therapeutic media, group 
process and dynamic in occupational therapy related to sex, age, impairment, ability, and 
individual need. Therapeutic media based on community resources to reflect individual tastes 
and interests. 
 

กภกก ๒๓๓ การวิเคราะห์และปรับสื"อเพ ื"อการบําบัด                                ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 233  Therapeutic Analysis and Adaptation          2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :   - 
            การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การปรับและประยุกต์สื>อเพื>อการบําบดั ได้แก่ คุณสมบติัของวัสดุ 
อปุกรณ์สถานที> ขั Yนตอนการทํา และการสอนกิจกรรมการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเพศ อาย ุความ
บกพร่อง ความสามารถ ความต้องการ และบริบทของรายบุคคล  ภายใต้สถานการณ์ สภาวะทาง
การแพทย์ และทรัพยากรที>มีและกําหนดให้  
                  Analysis, synthesis, adaptation, and application of therapeutic media i.e. material 
qualification, instrument, place, procedure, and teaching of occupational performance 
related to sex, age, impairment, ability, individual need and context under situation, medical 
conditions, and existing and assigned resources. 

กภกก ๔๒๒  กิจกรรมบําบัดในการยศาสตร์และการฟืGนฟกูารประกอบอาช ีพ            ๒ (๑-๒-๓)   
PTOT 422    Occupational Therapy in Ergonomics and Vocational Rehabilitation            2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :      - 
     บทบาทนกักิจกรรมบาํบดัในการประเมินและการแทรกแซงในเรื>องการฟืYนฟูการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาสมรรถนะการประกอบกิจกรรมและชีวิตที>ดีในผู้ ที>ได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน หัว
เลี Yยวหวัต่อการเข้าสูอ่าชีพในผู้ ที>หย่อนสมรรถภาพ รูปแบบโปรแกรมช่วยเหลอืเฉพาะบคุคลและรูปแบบ
ทางจิตเวชของการฟืYนฟูการประกอบอาชีพ ความเป็นผู้ ร่วมมือกัน ความช่วยเหลือ และอุปสรรคต่อ
ความสําเร็จของการประกอบอาชีพ กิจกรรมบําบดัในการให้การศึกษา  การป้องกัน   และการฟืYนฟู
สภาพในอุตสาหกรรม    วิชาอาชีวอนามัยและการยศาสตร์ในการออกแบบงานและระบบ  การให้
คําปรึกษาและนิเทศด้านทักษะการทํางาน เช่น การจัดการด้านเวลาและตนเองในความบกพร่องที>
เกี>ยวข้องกบัการทํางาน 
                     Occupational Therapists roles in assessment and interventions in the area of 
vocational rehabilitation. Enhancement of occupational performance and wellness in the 
injured workers. Transition to employment for people with disability. The Individual Supported 
Program (ISP) model and Psychiatric models of vocational rehabilitation. Partnerships, 
supports, and barriers to successfully gaining to employment. Occupational therapy 
providing in education, prevention and rehabilitation in industry.  Occupational health and 
ergonomics in job and system design.  Consultation and supervision about working skills i.e. 

time and self management in work-related disorders. 

กภกก ๔๐๓ กิจกรรมบําบัดในการยศาสตร์และการฟืGนฟกูารประกอบอาช ีพ     ๒ (๑-๒-๓)   
PTOT 403  Occupational Therapy in Ergonomics and Vocational Rehabilitation            2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :    - 
    วิธีการทางกิจกรรมบาํบดัและการยศาสตร์ในการประเมิน การฟืYนฟูการทํางานและการ
ประกอบอาชีพ การเพิ>มสมรรถนะการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในผู้ ที>ได้รับ
บาดเจ็บและมีปัญหาจากการทํางาน  การให้คําปรึกษาและการให้ความรู้ทางกิจกรรมบาํบดัและการย
ศาสตร์  
                    Occupational therapy and ergonomic methods in assessment. Work and 
vocational rehabilitation. Enhancement of occupational performance and quality of life in 
persons with work injuries and  deficits. Counselling and education in occupational therapy 
and ergonomic. 

 
 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๑๓๔ 

 

 
รายวิชาในหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

กภกก ๔๒๔  ท ักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบาํบัด                  ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 424    Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy                2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา กภกก ๓๘๓ 
                      การพัฒนาการมีเหตุผลทางคลินิกและจริยธรรม รวมถึงความรู้ทางปฏิบัติและ
ทกัษะที>ฝึกฝนได้ในการบริการทางกิจกรรมบําบดั การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และบนัทึกในทักษะ
การให้เหตุผลทางคลินิก รูปแบบการเรียนรู้ของนักกิจกรรมบําบัด ผลกระทบของทักษะการให้
เหตุผลทางคลินิกและความเชื>อเกี>ยวกับสขุภาพต่อผู้ รับบริการ ทักษะการให้เหตผุลทางคลินิกและ
การฝึกฝนตามหลกัฐานอ้างอิงในงานเฉพาะทาง เช่น การฟืYนฟสูภาพทางร่างกาย/จิตสงัคม 
                      Development of clinical and ethical reasoning and practical knowledge and 
skills in occupational therapy services. Critical thinking and documentation in clinical 
reasoning skills. Learning styles of occupational Therapistss. Impact of clinical reasoning 
skills and health beliefs on consumers. Clinical reasoning skills and evidence based 
practice in specific areas i.e. physical/psychosocial rehabilitation.  

กภกก ๓๔๑  ท ักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบาํบัด                 ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 341    Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy               2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา กภกก ๓๓๘ 
                      การนําทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกไปใช้กับผู้ รับบริการต่างๆ การจัดการความรู้
ด้วยทกัษะที>ได้ฝึกฝนในการบริการทางกิจกรรมบําบดั การตระหนกัรู้ถึงทศันคติและความเชื>อส่วน
บคุคล การฝึกทกัษะการถอดบทเรียน การเขียนแผนที>ความคิด การเขียนบนัทึก การสมัมนา และ
การประชมุกรณีศึกษา 
                      Utilization of clinical reasonings for various clients. Knowledge 
management with skills practice in occupational therapy services. Attitudinal awareness 
and personal belief. Trainings of lesson learned, mind mapping, note-taking, seminar and 
case study conference skills. 

 

 
๕.๖  ขอเปลี"ยนเลขรหสัวิชา เพ ิ"มหน่วยกิต ปรับคาํอธิบายรายวิชา ช ื"อวิชาคงเดิม 
   บางรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพื Gนฐานวชาชีพ) และ (กลุ่มวิชาชีพ) จาํนวน  ๓ วิชา ดังนี G   
 

(๑) กลุม่วิชาชีพ จํานวน ๓ วิชา 
รายวิชาในหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

กภกก ๓๓๓  กิจวัตรประจาํวันและการฟืGนฟ ูสมรรถภาพ           ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT 333   Activities of daily living and rehabilitation           3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :     - 

เทคนิคและการฝึกทักษะในการทํากิจวัตรประจําวันสําหรับผู้ ที>หย่อนสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจสังคม     อันได้แก่ การเสริมแต่งตนเอง สุขอนามัยทางช่องปาก การอาบนํ Yา 

สขุอนามยัการขบัถ่าย การใส/่ถอดเสื Yอผ้า การปอ้น/รับประทานอาหาร กิจวตัรที>เกี>ยวข้องกับการใช้ยา 
การเข้าสงัคม การสื>อสาร การเคลื>อนย้ายตวั การเดินทางในชมุชน การมีเพศสมัพนัธ์ และการดํารงชีวิต
ในสงัคม โดยใช้กรอบอ้างอิงการฟืYนฟูสมรรถภาพ 
    Technique and practical skills in activities of daily living for physical and psychosocial dysfunction 
i.e. grooming, oral hygiene, bathing, toilet hygiene, dressing, feeding and eating. Medication routine, 
socialization, functional communication, mobility, transportation in community, sexual relationship, and 
community survivors based on rehabilitation frame of reference.   

กภกก ๒๓๒  กิจวัตรประจาํวันและการฟืGนฟสูมรรถภาพ      ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 232   Activities of Daily Living and Rehabilitation      2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :     - 
                    เทคนิคและการฝึกทกัษะในการทํากิจวตัรประจําวนัพื Yนฐานและขั Yนสงูสาํหรับผู้ ที>หย่อน
สมรรถภาพทางร่างกาย การรู้คิด อารมณ์ และการมีสว่นร่วมทางสงัคม      
                    Technique and practical skills in basic and advanced activities of daily living for 
physical, cognitive, emotional, and social participation dysfunction. 
 

กภกก ๓๒๑  กิจกรรมบําบัดเพ ื"อสุขภาพร่างกาย ๒                                   ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 321   Occupational Therapy for Physical Health 2                          2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :     สอบผ่านรายวิชา กภกก ๒๒๖ 
                    บทบาทนักกิจกรรมบําบดัในการประเมิน รักษา ฟืYนฟูสภาพ ส่งเสริม และป้องกันสําหรับ

ผู้ รับบริการทางระบบประสาท  ได้แก่ การบาดเจ็บทางสมอง/ไขสันหลัง ภาวะหลอดเลือดในสมอง
ผิดปกติ อมัพาตครึ>งซีก กลุม่โรคพาร์กินสนั กลุม่โรคความจําเสื>อม และกลุม่โรคของความผิดปกติของ
สมอง การประยกุต์วิธีการทางกิจกรรมบาํบดัเพื>อพฒันาความสามารถในการทํากิจกรรมและมีคณุภาพ

ชีวิตที>ดีในการดแูลตนเอง   การทํางาน/การศกึษา การใช้เวลาว่าง  และการพกัผ่อน คณุธรรม จริยธรรม 
พัฒนาทักษะปฏิบติัการและการให้เหตุผลทางคลินิกที>ได้มีการเลือกวิธีการรักษาต่างๆ  ได้แก่ เทคนิค
ระบบประสาทการเคลื>อนไหว  ระบบประสาทพัฒนาการ  การฟืYนฟูสภาพระบบประสาท/ร่างกาย  

ยทุธศาสตร์ระบบการรับรู้/การรู้คิด และพฤติกรรม  
Occupational Therapists roles in assessment, treatment, rehabilitation, 

promotion and prevention for clients with neurological conditions i.e. head/spinal cord injuries, 
cerebral vascular accident/stroke, hemiplegia, parkinsonism, dementia, and organic brain 
disorders. Application of occupational therapy interventions to enhance occupational 
performance and wellness in self-care, work/education, and leisure. Professional ethics. 
Clinical reasoning and practical skill development in selection of sensorimotor, neuro-
developmental technique (NDT), neurophysical rehabilitation, perceptual/cognitive and 
behavioral strategies. 

 

กภกก ๓๒๐  กิจกรรมบําบัดเพ ื"อสุขภาพร่างกาย ๒                               ๓ (๒-๒-๕) 
PTOT 320   Occupational Therapy for Physical Health 2                      3 (2-2-5) 
เงื"อนไข :     สอบผ่านรายวิชา กภกก ๒๒๖ 
                    บทบาทนักกิจกรรมบําบัดในการประเมิน บําบัด ฟืYนฟูสภาพ ส่งเสริม และป้องกัน

สําหรับผู้ รับบริการทางระบบประสาท  เช่น การบาดเจ็บทางสมอง/ไขสนัหลงั โรคหลอดเลอืดสมอง 
ความผิดปกติด้านการสื>อความหมาย และโรคที>เกิดจากภาวะความเสื>อม การประยุกต์วิธีการทาง
กิจกรรมบําบัดเพื>อพัฒนาความสามารถในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตได้แก่ เทคนิคระบบ
ประสาทการเคลื>อนไหว  ระบบประสาทพฒันาการ  การฟืYนฟูสภาพระบบประสาท/ร่างกาย   
                    Occupational Therapists roles in assessment, therapy, rehabilitation, 
promotion and prevention for clients with neurological conditions i.e. head/spinal cord 
injuries, cerebral vascular accident/stroke, communication disorders, and dementia,. 
Application of occupational therapy interventions to enhance occupational performance 
Clinical reasoning and practical skill development in selection of sensorimotor, neuro-
developmental technique (NDT), neurophysical rehabilitation. 

 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบดั ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙                มคอ.๒ 

๑๓๕ 

 

รายวิชาในหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 
กภกก ๔๒๗ กิจกรรมบําบัดในชุมชน                                                   ๒ (๑-๓-๓) 
PTOT 427  Community Based Practice in Occupational Therapy             2 (1-3-3) 
เงื"อนไข :  - 
  แนวคิดของกิจกรรมบําบดัชุมชน บทบาทของนักกิจกรรมบําบดัชมุชนในการประเมิน 
การวิเคราะห์ การจดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาสขุภาพ การสง่เสริมสขุภาพ การปอ้งกนั การบาํบดั 
และการฟืYนฟูสมรรถภาพ ในชมุชนต่างๆ เช่น วดั โรงเรียน หมู่บ้าน สถานสงเคราะห์เด็ก หรือผู้สงูอาย ุ  
ฯลฯ 
        Concepts of community occupational therapy, roles of community occupational 
Therapists in assessments, analysis, prioritization of health problems, health promotion, 
prevention, therapy, and rehabilitation in various of community such as temple, school, social 
affair for children or elders, etc. 

กภกก ๓๓๘  กิจกรรมบําบัดในชุมชน                                                   ๓ (๑-๖-๔) 
PTOT 338   Community Based Practice in Occupational Therapy              3 (1-6-4) 
เงื"อนไข :     - 
     แนวคิดของกิจกรรมบําบดัชุมชน บทบาทของนักกิจกรรมบําบดัชุมชนในการประเมิน การ
วิเคราะห์ การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสขุภาพ การส่งเสริมสขุภาพ การป้องกนั การฟืYนฟูสภาพ การ
ทํางานในชมุชน การสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายชมุชน ในชมุชนต่าง  ๆเช่น วดั โรงเรียน หมู่บ้าน 
สถานสงเคราะห์เด็ก หรือชมรมผู้สงูอาย ุ ฯลฯ  
                    Concepts of community occupational therapy, roles of community 
occupational Therapists in assessments, analysis, prioritization of health problems, health 
promotion, prevention, therapy, and rehabilitation. Working in community, collaborative 
building, and community networking in various communities such as temples, schools, 
villages, foster home for children, or elderly clubs, etc. 

 
๕.๗  ขอเปลี"ยนเลขรหสัวิชา ช ื"อวิชา ปรับคาํอธิบายรายวิชา หน่วยกิตคงเดิม บางรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ)  
 จาํนวน  ๒ วิชา ดังนี G   

รายวิชาในหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 
กภกก  ๓๓๔ การปรับกิจกรรมการดําเนินช ีวิต            ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  334   Occupational Adaptation                             2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา กภกก ๓๓๒ 

 กิจกรรมเพื>อการบาํบดัในรูปแบบกิจวตัรประจําวนั การเลน่ นนัทนาการ  
การใช้เวลาว่าง การพกัผ่อน การมีสว่นร่วมทางสงัคม การวิเคราะห์คณุค่าของแต่ละกิจกรรม การ
ประยกุต์สื>อในสถานการณ์จําลองและในคลนิิก 
       Therapeutic activities in model of activities of daily living, play, recreation, 
leisure, resting, and social participation. Value analysis of each activity, media application to 
stimulated and clinical settings.    

กภกก ๒๓๗  การปรับศักยภาพกิจกรรมการดาํเนินช ีวิต                          ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT 237    Adaptation of Occupational Potential                                2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา กภกก ๒๓๓ 

 การวิเคราะห์คุณค่า ความหมายและการเรียนรู้ตามศักยภาพและการใ ห้
ความสาํคญัของกิจกรรมการดําเนินชีวิต  
        Value analysis, meaning and learning followed occupational potential and 
prioritization.  

กภกก ๔๒๘ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบัด            ๓ (๐-๖-๓) 
PTOT 428  Research Project in Occupational Therapy            3 (0-6-3) 
เงื"อนไข :  - 

 กระบวนการวิจยัและพฒันาทางกิจกรรมบาํบดั การเขียนโครงการและการแปลความรู้
สูก่ารพฒันาวิชาชีพกิจกรรมบาํบดัเพื>อพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาคม 
       Research and development process in occupational therapy. Project writing 
and knowledge translation into development of occupational therapy profession for improving 
quality of life of community.   

กภกก ๔๙๒ โครงการวิจยัทางกิจกรรมบําบัด ๒         ๓ (๐-๖-๓) 
PTOT 492       Research Project in Occupational Therapy 2         3 (0-6-3) 
เงื"อนไข :  - 

 การเก็บข้อมูล การเขียนโครงการและการแปลความรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพ
กิจกรรมบาํบดัเพื>อพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาคม 

 Data collection. Project writing and knowledge translation into development 
of occupational therapy profession for improving quality of life of community.   

 
 
๕.๘  ขอเปลี"ยนเลขรห ัสวิชา ช ื"อวิชา ปรับคาํอธิบายรายวิชาและหน่วยกิต 
  ในหมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพ) จาํนวน ๑ วิชา ดังนี G   

 
รายวิชาในหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

กภกก  ๓๓๕ กิจกรรมบําบัดจติสังคม          ๔ (๓-๒-๗) 
PTOT  335 Psychosocial Occupational Therapy          4 (3-2-7) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา กภกก ๑๑๑ และ กภกก ๒๒๙ 

 กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบําบัดจิตสังคม การประเมินทางกิจกรรมบําบัดเพื>อ
สขุภาพจิต บทบาทนกักิจกรรมบําบดัในผู้ รับบริการที>มีความบกพร่องทางจิตสงัคม การปฏิบติักลุ่มพล
วัติเพื>อพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์ ทักษะการรู้คิดปัญญา และทักษะจิตสังคม การส่งเสริม
สขุภาพจิตและการปอ้งกนัโรคทางจิตตามบริบทของชมุชน  

 Frame of reference in psychosocial occupational therapy, assessments in 
occupational therapy for mental health, roles of occupational Therapists in clients with 
psychosocial impairment. Group dynamic practice for enhancement in emotional, cognitive, 
and psychosocial skills.  Mental health promotion and prevention of psychiatric disorders 
within community contexts. 

กภกก  ๒๓๙  กิจกรรมบําบัดจิตสังคม ๑        ๒ (๑-๒-๓) 
PTOT  239  Psychosocial Occupational Therapy 1        2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  - 

 กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบําบัดจิตสังคม การประเมินทางกิจกรรมบําบัดเพื>อ
สขุภาพจิต บทบาทนกักิจกรรมบาํบดัในผู้ รับบริการที>มีความบกพร่องทางกระบวนการรู้คิด อารมณ์ 
พฤติกรรม และการมีสว่นร่วมทางสงัคม  
             Frame of reference in psychosocial occupational therapy, assessments in 
occupational therapy for mental health, roles of occupational Therapists in clients with 
impairments of cognition, emotion, behavior, and social participation. 
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๑๓๖ 

 

 

รายวิชาในหลักสูตรปรบปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 
 กภกก ๓๓๙ กิจกรรมบําบัดจติสังคม ๒        ๒ (๑-๒-๓) 

PTOT 339       Psychosocial Occupational Therapy 2        2 (1-2-3) 
เงื"อนไข :  สอบผ่านรายวิชา กภกก ๒๓๙ 

 การสื>อสารและการคิดสร้างสรรค์เชิงบาํบดั การปฏิบติักลุม่พลวติัเพื>อพฒันาทักษะ
การจัดการอารมณ์ พฤติกรรม ทักษะการรู้คิด ทักษะการเข้าสู่สงัคม และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื>น
อย่างมีศกัดิ]ศรีความเป็นมนษุย์ 
       Therapeutic communication and creation. Group dynamic practice for the 
development of emotional, behavioral, cognitive, social engagement skills, and skills for 
living with others as human dignity.    

 
๕.๙  ขอยกเลิกและเพ ิ"มบางรายวิชาในหมวดวิชาเลือกแสรี จาํนวน ๔ วิชา ดังนี G 
 

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
 
  (๑) ขอยกเลิกรายวิชา 
    ทสคพ  ๑๕๕ การประยกุต์งานคอมพิวเตอร์  ๓ (๓-๐-๖) 
  ITCS  155  Computer Applications  3 (3-0-6) 
 

(๑) ขอเพ ิ"มรายวิชา 
 ศศภอ  ๒๖๗ การละครสร้างสรรค์      ๒ (๑-๒-๓) 
 LAEN  267  Creative Drama      2 (1-2-3) 
 กภกก  ๑๒๒ สนุทรียการเปลี>ยนแปลงตวัเอง     ๒ (๑-๒-๓) 
 PTOT  112  Aesthetic Self Transformation     2 (1-2-3) 
 สมมน  ๑๐๙ ศาสนากบัการรักษาโรค      ๒ (๒-๐-๔) 
 SHHU  109  Religion and Healing      2 (2-0-4) 
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๑๓๗ 

 

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื>อเปรียบเทียบโครงสร้างเดิมกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศกึษาธิการ ปรากฎดงันี Y 
 

             หมวดวิชา 

จาํนวนหน่วยกติ 
เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

กระทรวงศึกษาธ ิการ 

เกณฑ์มาตรฐาน
คณะ กรรมการ

วิชาชีพ  
สาขา

กจิกรรมบาํบัด 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

วิชาศึกษาทั"วไป ไมน้่อยกวา่ ๓๐  ๓๓ ๓๐ 
กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ 
  ๑๑ ๙                                                                                                                             

กลุม่วิชาภาษา   ๑๒ ๙ 
กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

  ๙ ๗ 

กลุม่วิชาสขุภาพและนนัทนาการ   ๑ ๕ 
วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ไมน้่อยกวา่ ๗๒ ไมน้่อยกวา่ ๘๔ ๑๐๕ ๙๗ 
กลุม่วิชาพื Yนฐานวิชาชีพ  ไมน้่อยกวา่ ๒๔ ๒๙ ๒๔ 
กลุม่วิชาชีพ  ไมน้่อยกวา่ ๖๐ ๗๖ ๗๓ 
วิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกวา่ ๖  ไมน้่อยกวา่ ๖ ไมน้่อยกวา่ ๖ 

รวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐  ๑๔๔ ๑๓๓ 
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๑๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท ี" ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท ี" ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๑๓๙ 

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดิล 

ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

_______________________ 
 โดยที>เป็นการสมควรกําหนดหลกัเกณฑ์การศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรีให้เหมาะสม   

และสอดคล้องกบัพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ .๒๕๕๐ 
 
 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
สภามหาวิทยาลยัมหิดลในการประชมุครั Yงที> ๔๒๖ เมื>อวนัที> ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จงึออกข้อบงัคบัไว้ดงันี Y    

ข้อ ๑ .   ข้อบังคับนี Yเรียกว่า  “ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหิดล   ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญา
ตรี  พ.ศ .๒๕๕๒” 

ข้อ ๒ .  ให้ใช้ข้อบงัคบันี Yสําหรับนกัศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ที>เข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัมหิดล  ตั Yงแตปี่การศกึษา  ๒๕๕๒    เป็นต้นไป   

ข้อ ๓ .   ในข้อบงัคบันี Y 
 “มหาวิทยาลยั”       หมายความวา่   มหาวิทยาลยัมหิดล 

   “คณะ”     หมายความรวมถึง   ส่วนงานที>เรียกชื>ออย่างอื>นที> มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที>มีการเรียนการสอน    

              “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําส่วนงานที>เรียกชื>อ
อย่างอื>นที>มีฐานะเทียบเท่าคณะที>มีการเรียนการสอน  

 “คณบดี”       หมายความรวมถงึหวัหน้าสว่นงานที>เรียกชื>ออย่างอื>น 
       ที>มีฐานะเทียบเท่าคณะที>มีการเรียนการสอน 

 “หลกัสตูร”       หมายถงึหลกัสตูรระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 
ที>สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรือ
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของสภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบ
โรคศิลปะ (ถ้ามี) และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยั 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการ
เสนอขอเปิดสอนหลกัสตูรใหม/่การปรับปรุงหลกัสตูรแล้ว    

 “อาจารย์ประจําหลกัสตูร”    หมายถงึ อาจารย์ประจําหลกัสตูรอนปุริญญาและปริญญาตรี 
 “คณะกรรมการหลกัสตูร”     หมายถงึ คณะกรรมการที>ได้รับแตง่ตั Yงจากคณบดี   
      เพื>อทําหน้าที>บริหารจดัการและพิจารณาหลกัสตูร 
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ข้อ ๔  . การรับนักศึกษา  
 ให้มหาวิทยาลยัหรือคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนกัศกึษาเข้าศกึษาในหลกัสตูรตามเงื>อนไข  และ
วิธีการที>ระบไุว้ในหลกัสตูร  หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี   ซึ>งการรับนกัศกึษาในระดบั
ปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ  

 ๔.๑  มหาวิทยาลยัมหิดลดําเนินการคดัเลือกนกัศกึษา โดยระบบโควตา 

 ๔.๒  มหาวิทยาลยัมหิดลดําเนินการคดัเลือกนกัศกึษาโดยรับสมคัรผ่านสํานกังาน 
  คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

 ๔.๓  คณะดําเนินการคดัเลือกนกัศกึษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผ่านความ 
  เห็นชอบจากมหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๕  . การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดงันี Y 

๕.๑  ระบบทวิภาค   ปีการศกึษาหนึ>ง ๆ  ให้แบ่งเป็น  ๒  ภาคการศกึษาปกติ คือ  
  ภาคการศกึษาที> ๑  และภาคการศกึษาที>  ๒ โดย  ๑  ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลา 

ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สปัดาห์ ซึ>งอาจแบ่งช่วงได้ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจดัได้ตามความ
จําเป็นของแตล่ะคณะ และให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสดัสว่นเทียบเคียงกนัได้
กบัการศกึษาภาคปกติ    

๕.๒ ระบบไตรภาค ปีการศกึษาหนึ>ง ๆ ให้แบ่งเป็น ๓  ภาคการศกึษาปกติ  คือ 
  ภาคการศกึษาที> ๑  ภาคการศกึษาที>  ๒   และภาคการศกึษาที> ๓  โดย  ๑  ภาค 

การศกึษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สปัดาห์ ซึ>งอาจแบ่งช่วงได้  ส่วนภาคการศกึษา
ฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจําเป็นของแต่ละคณะ  และให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต 
โดยมีสดัสว่นเทียบเคียงกนัได้กบัการศกึษาภาคปกติ    

 ๕.๓ ระบบอื"น    คณะอาจจดัการศกึษาระบบอื>น ซึ>งต้องแสดงรายละเอียดเกี>ยวกับระบบนั Yนในหลกัสูตร
ให้ชดัเจน  โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที>เทียบเคียงได้กบัระบบทวิภาค  หรือระบบ
ไตรภาค 

ข้อ ๖  . การกาํหนดหน่วยกติสําหรับแต่ละรายวิชา   ให้ถือเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี Y 

 ๖.๑    ระบบทวิภาค 
        (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี  ที>ใช้เวลาบรรยาย    หรือการอภิปรายปัญหา หรือการศกึษาที>เทียบเทา่ 

ที>ใช้เวลา ๑ ชั>วโมงตอ่สปัดาห์ หรือไมน้่อยกวา่ ๑๕ ชั>วโมง และศกึษาด้วยตนเอง  ๒  ชั>วโมง
ตอ่สปัดาห์   หรือไมน้่อยกวา่ ๓๐ ชั>วโมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เท่ากบั  ๑ หน่วยกิ
ตระบบทวิภาค  

                          (๒)      รายวิชาภาคปฏิบติั  ที>ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง  หรือการศกึษาที>เทียบเท่า ที>ใช้เวลา ๒  ๓  ชั>วโมง
ตอ่สปัดาห์  หรือ ๓๐ - ๔๕ ชั>วโมง และศกึษาด้วยตนเอง ๑  ชั>วโมงต่อสปัดาห์ หรือ ๑๕ 
ชั>วโมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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(๓) การฝึกงาน  หรือการฝึกภาคสนาม  (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงาน   หรือกิจกรรม
การเรียนอื>นใดตามที>ได้รับมอบหมาย ที>ใช้เวลา  ๓-๖  ชั>วโมงตอ่สปัดาห์  หรือ  ๔๕-๙๐ ชั>วโมง  
และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั>วโมงต่อสัปดาห์  หรือ ๑๕ ชั>วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากบั ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

  ๖.๒   ระบบไตรภาค 
                         (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี  ที>ใช้เวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหา หรือการศกึษาที>เทียบเท่า ที>ใช้

เวลา  ๑  ชั>วโมงตอ่สปัดาห์ หรือไมน้่อยกวา่  ๑๒  ชั>วโมง และ 
  ศกึษาด้วยตนเอง ๒ ชั>วโมงตอ่สปัดาห์ หรือไมน้่อยกวา่ ๒๔ ชั>วโมง ตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้

มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
                         (๒) รายวิชาภาคปฏิบติัที>ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง หรือการศกึษาที>เทียบเท่า ที>ใช้เวลา ๒-๓ ชั>วโมงต่อ

สปัดาห์ หรือ  ๒๔-๓๖ ชั>วโมง และศกึษาด้วยตนเอง  ๑  ชั>วโมงต่อสปัดาห์ หรือ  ๑๒  ชั>วโมง 
ตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เท่ากบั ๑ หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

(๓) การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงานหรือกิจกรรมการ
เรียนอื>นใดตามที>ได้รับมอบหมาย  ที>ใช้เวลา  ๓-๖  ชั>วโมงตอ่สปัดาห์  หรือ ๓๖-๗๒  ชั>วโมงและ
ศกึษาด้วยตนเอง ๑ ชั>วโมงตอ่สปัดาห์  หรือ ๑๒ ชั>วโมง  ตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่
เท่ากบั ๑ หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

               ๖.๓  ในกรณีท ี"ไม่สามารถใช้ เกณฑ์ตามข้อ ๖.๑   หรือ  ข้อ  ๖.๒ ได้ ให้คณะกรรมการประจําคณะ
หรือผู้ ที>คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหน่วยกิตของรายวิชาตามความ
เหมาะสม โดยให้แสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกบัระบบทวิภาคไว้ในหลกัสตูรให้ชดัเจน
ด้วย  

ข้อ ๗ . จาํนวนหน่วยกติรวม และระยะเวลาการศึกษา  
  ๗ .๑   หลกัสตูรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐  

หน่วยกิตไตรภาค  ใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๘ ปีการศกึษา     

 ๗ .๒ หลกัสตูรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตทวิภาค หรือ ๑๘๗.๕  
หน่วยกิตไตรภาค  ใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๐ ปีการศกึษา    

 ๗ .๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต 
ทวิภาค  หรือ  ๒๒๕ หน่วยกิตไตรภาค ใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๑๒ ปีการศกึษา  

 ๗ .๔  หลกัสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื>อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิตทวิภาค  หรือ 
๙๐ หน่วยกิตไตรภาค   ใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน ๔ ปีการศกึษา    

  หลกัสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื>อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ>งของหลกัสตูรปริญญาตรี และจะต้องสะท้อน
ปรัชญาและเนื Yอหาสาระของหลกัสูตรปริญญาตรีนั Yน ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุ คําว่า  “ต่อเนื>อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื>อ
หลกัสตูร   
  ทั Gงนี G ให้นับเวลาศึกษาจากวันท ี"เปิดภาคการศึกษาแรกที"รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั Gน 
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ข้อ ๘ . การกาํหนดสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 
 ๘.๑   สัญลักษณ์ซ ึ"งมีแต้มประจาํ    
         ผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสญัลกัษณ์ตา่ง  ๆ  ซึ>งมีแต้มประจํา ดงันี Y   
 
                  สัญลักษณ์           แต้มประจาํ 
           A    ๔.๐๐ 
           B +    ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +    ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +    ๑.๕๐ 
           D    ๑.๕๐ 
           F    ๐.๐๐  
 

๘.๒ สัญลักษณ์ซ ึ"งไม่มีแต้มประจํา 
         ผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสญัลกัษณ์ต่าง  ๆ  ซึ>งมีความหมาย ดงันี Y 
 สัญลักษณ์    ความหมาย 

AU   การศกึษาโดยไมน่บัหน่วยกิต (Audit) 
I    รอการประเมินผล (Incomplete) 
P   การศกึษายงัไมส่ิ Yนสดุ (In Progress) 

                        S     พอใจ (Satisfactory) 
T               การโอนหน่วยกิต (Transfer of  Credit) 

                        U   ไมพ่อใจ (Unsatisfactory) 
W   ถอนการศกึษา (Withdrawal) 

                       X   ยงัไมไ่ด้รับผลการประเมิน (No report) 
 ๘.๓    การตัดสินผลการศึกษา 

   (๑) สญัลกัษณ์ที>มีแต้มประจําไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือสญัลกัษณ์ S เป็นการประเมินผลว่า ได้  
หรือ  ผ่าน  (Pass)  ในแตล่ะรายวิชา 

   (๒) สัญลักษณ์ที>มีแต้มประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ์  U ในแต่ละรายวิชาถือว่ามี
ความรู้ความสามารถตํ>ากว่าเกณฑ์     ถ้าจะตดัสินการประเมินผลเป็นอย่างอื>น    ให้อยู่ในดลุย
พินิจของคณะกรรมการประจําคณะหรือผู้ ที>ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ ใน
กรณีให้สอบแก้ตวัหรือปฏิบติังานแก้ตวั  เมื>อเสร็จสิ Yนแล้วจะให้สญัลกัษณ์ที>มีแต้มประจําได้ไม่
เกิน ๒.๐๐ หรือสญัลกัษณ์  S   
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 ๘.๔   การให้  F  จะกระทําได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี Y   
 (๑) นกัศกึษาเข้าสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที>ประเมินผลวา่ ตก 
 (๒) นกัศกึษาขาดสอบ  โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผู้ ที>คณะกรรมการ

ประจําคณะมอบหมาย 
                      (๓) นกัศกึษาไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ 
 (๔) นกัศกึษาทําผิดระเบียบการสอบ เช่น เข้าสอบสายเกินเวลาที>กําหนด ทําผิดวินยัว่าด้วยการ

แตง่กายนกัศกึษา  หรือมีการกระทําตามข้อ ๒๒  และได้รับการตดัสินให้ตก 
                    (๕) นกัศกึษาที>ได้สญัลกัษณ์  I  แล้วไม่ดําเนินการสอบ หรือไม่ปฏิบติังานภายใน ๑ภาคการศกึษา

ปกติตามการจดัการศกึษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลงัสิ Yนภาคการศกึษาที>ได้สญัลกัษณ์  
I  ยกเว้นกรณีที>นกัศกึษาได้รับอนญุาตให้ลาพกัการศกึษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  

 (๖) นกัศกึษาที>ได้สญัลกัษณ์  P แล้วไมส่อบ และ/หรือไมส่ง่ผลการปฏิบติังานตามที>กําหนด 
                      (๗) นักศึกษาที>ไม่สอบแก้ตวัหรือไม่ปฏิบัติงานแก้ตวัตามที>กําหนดไว้ใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแก้ตัว หรือ
ปฏิบติังานแก้ตวัแล้ว แตย่งัประเมินผลวา่  “ไมไ่ด้” หรือ  “ไมผ่่าน” 
 ๘.๕ การให้  S หรือ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที>ไมมี่หน่วยกิต หรือมีหน่วยกิต แตภ่าควิชาหรือ

คณะเห็นวา่ไมค่วรจําแนกผลการศกึษาออกเป็นสญัลกัษณ์ที>มีแต้มประจํา 

 ๘.๖   การให้ AU จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที>นกัศกึษาแจ้งความจํานงเข้าร่วมศกึษา โดยไมน่บัหน่วยกิต  
แตต้่องมีเวลาเรียนหรือปฏิบติัการไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

 ๘.๗   การให้  I  จะกระทําได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี Y 
 (๑) นกัศกึษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จากหน่วยบริการ

สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลยั  หรือมีใบรับรองแพทย์ที>แพทย์ประจําหน่วยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั Yงนี Yให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ ที>คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย 

                       (๒)   นกัศกึษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๑๑ เนื>องจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์จาก
หน่วยบริการสขุภาพนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั หรือมีใบรับรองแพทย์ที>แพทย์ประจําหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
ของมหาวิทยาลยัรับรอง ทั Yงนี Yให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้ ที>คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

             (๓) นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ และ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิส ัยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําคณะ หรือผู้ ที>คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

 ๘.๘  การให้  P    จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที>มีการสอนหรือปฏิบติังานตอ่เนื>องกนั 
  มากกวา่  ๑    ภาคการศกึษาและ/หรือการศกึษาในรายวิชานั Yนยงัไมส่ิ Yนสดุ 

 ๘.๙ การให้  T จะกระทําได้ในกรณีที>โอนย้ายหน่วยกิตมาจากคณะ หรือสถาบนัอื>น 
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                ๘.๑๐ การให้ W  จะกระทําได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี Y 
                             (๑) ในรายวิชาที>นกัศกึษาได้รับอนญุาตให้ถอนการศกึษาตามข้อ ๑๐.๓ 
                             (๒)  นกัศกึษาได้รับอนญุาตให้ลาพกัการศกึษา 
  (๓)  นกัศกึษาถกูสั>งพกัการศกึษา 

               ๘.๑๑ การให้ X จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที>คณะยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมินการศกึษาของ
รายวิชานั Yนๆ  ตามกําหนด 

 

ข้อ  ๙ .  การลงทะเบียน   
 นกัศกึษาต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจํานวนหน่วยกิตที>ไมน้่อยกวา่ที>แตล่ะ 
หลกัสตูรกําหนด  โดยเป็นไปตามเงื>อนไข ดงันี Y 

           ๙.๑   การลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคการศกึษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลาให้ลงทะเบียน
เรียนได้ไมน้่อยกวา่ ๙ หน่วยกิต  และไมเ่กิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดรู้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื>อนักศึกษาดําเนินการได้ครบขั Yนตอน
ภายในระยะเวลาที>กําหนด 
 หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเป็น อาจให้มีการลงทะเบียนเรียนที>มีจํานวนหน่วยกิต  
แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นได้ ทั Yงนี Yต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
โดยต้องเรียนให้ครบตามรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที>ระบไุว้ในหลกัสตูร 

 ๙.๒   การลงทะเบียนเรียนซํ Yา จะทําได้ตอ่เมื>อ  
 (๑) รายวิชานั Yนได้สญัลกัษณ์ F  หรือ  W  หรือ U   หรือคณะกรรมการประจําคณะ  หรือผู้ ที>ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นว่านักศึกษาควรเรียนซํ Yา ตามข้อ ๘.๓ (๒) 
กรณี 

  ที>เป็นรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื>นแทนได้  หรือ 
    (๒) นกัศกึษาต้องการเรียนซํ Yาในรายวิชาที>เรียนแล้ว เพื>อแก้ไขผลการศกึษาให้ได้แต้มเฉลี>ยสะสม

สูงขึ Yน แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ที>ปรึกษา 
    (๓) การลงทะเบียนเรียนซํ Yาในแต่ละรายวิชา ตามข้อ  ๙.๒ (๑) และ  ข้อ ๙.๒ (๒) นักศึกษาจะ

ลงทะเบียนเรียนซํ Yาได้ตามจํานวนครั Yงที>คณะกําหนด  แตซ่ํ Yาได้อีกไมเ่กิน ๒ ครั Yง ยกเว้นกรณีที>
นกัศกึษาได้รับอนุญาต ให้ลาพกัการศกึษา ตามข้อ ๑๕.๑ (๑) ข้อ ๑๕.๑ (๒) และ ข้อ ๑๕.๑ 
(๓) 

๙.๓   การลงทะเบียนเรียนมากกวา่ ๑ หลกัสตูร   
  นกัศกึษาที>ต้องการเรียนมากกวา่ ๑ หลกัสตูร  สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที>แตล่ะ 
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๑๔๕ 

 

หลกัสตูรกําหนดได้ตามข้อ  ๙.๑   และเมื>อเรียนครบรายวิชาที>แตล่ะหลกัสตูรกําหนดแล้ว จะได้รับอนมุติั
ปริญญาของหลกัสตูรนั Yน   ทั Yงนี Yระยะเวลาการศึกษาในทุกหลกัสูตรต้องไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โดย
นบัตั Yงแตแ่รกเข้าศกึษาในระดบัปริญญาตรี 

  
ข้อ ๑๐.   การขอเพ ิ"ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา   
 นกัศกึษาจะขอเพิ>ม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาได้ตอ่เมื>อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําหลกัสตูร
และต้องได้รับอนมุติัจากคณบดี หรือผู้ ที>คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนมุติัดงัตอ่ไปนี Y 

๑๐.๑   การขอเพ ิ"มรายวิชา จะต้องดําเนินการภายใน ๒ สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกติ หรือ
ภายในสปัดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน สําหรับรายวิชาที>มิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิด
ภาคการศกึษาให้ขอเพิ>มภายในสปัดาห์แรกนบัจากวนัเริ>มการศกึษาในรายวิชานั Yน 

             ๑๐.๒  การ ข อ ลดร ายวิชา รายวิชาที>ขอลดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไม่นับครั Yงในการ
ลงทะเบียน   หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ   หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน   สําหรับรายวิชาที>มิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิดภาค
การศกึษา ให้ขอลดภายในสปัดาห์แรกนบัจากวนัเริ>มการศกึษาในรายวิชานั Yน 

         ๑๐.๓    การขอถอนรายวิชา ดําเนินการได้หลงัสปัดาห์ที> ๒ นับจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ  หรือหลงั
สปัดาห์แรกของภาคการศกึษาฤดรู้อน หรือหลงัสปัดาห์แรกนบัจากวนัเริ>มการศกึษารายวิชาที>เปิด
สอนไม่พร้อมกบัการเปิดภาคการศกึษาของมหาวิทยาลยั จนถึงหนึ>งสปัดาห์ก่อนสอบสิ Yนสดุรายวิชา
นั Yน รายวิชาที>ขอถอนจะถกูบนัทกึในใบแสดงผลการศกึษาและนบัครั Yงในการลงทะเบียนเรียน 
   ทั Yงนี Y การอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้เพิ>ม ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผู้ ที>คณบดี
มอบหมาย จะต้องแสดงเหตผุลประกอบด้วย 

 

ข้อ ๑๑  . เวลาเรียน 
 นกัศกึษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ทั Yงภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั การฝึกงาน และการฝึกภาคสนาม ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐  ของเวลาทั Yงหมดจงึจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั Yน ๆ   
 
ข้อ ๑๒.   การนับจาํนวนหน่วยกติ 

 ๑๒.๑   การนบัจํานวนหน่วยกิตของนกัศกึษาเพื>อจบการศกึษาตามหลกัสตูร ให้นบัเฉพาะจํานวนหน่วยกิต
ที>กําหนดในหลกัสตูรของรายวิชาที>ได้รับการประเมินผลวา่  “ได้”   หรือ  “ผ่าน”  เท่านั Yน 
 ในกรณีที>นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ>งครั Yง ให้นบัเฉพาะจํานวนหน่วยกิต
ครั Yงสดุท้ายที>ประเมินผลวา่ “ได้”   หรือ   “ผ่าน” ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั Yงเดียว 

  
 ๑๒.๒   การรวมจํานวนหน่วยกิตเพื>อใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี>ย ให้นบัจํานวนหน่วยกิตของทกุรายวิชาที>ผล

การศกึษามีแต้มประจํา 
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๑๔๖ 

 

 ในกรณีที>นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ>งครั Yง ให้นับจํานวนหน่วยกิตที>
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั Yนๆ  ครั Yงสดุท้ายไปใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี>ย 

 
 
 
ข้อ ๑๓.  การคดิแต้มเฉลี"ย    
 แต้มเฉลี>ยมี  ๒ ประเภท  คือ  แต้มเฉลี>ยประจําภาค   และแต้มเฉลี>ยสะสม  การคํานวณแต้มเฉลี>ยให้ทํา
ดงันี Y 

 ๑๓.๑   แต้มเฉลี"ยประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาในภาคการศึกษานั Yน โดยเอา
ผลรวมของผลคณูของหน่วยกิตกบัแต้มประจําของผลการศกึษาแต่ละรายวิชาเป็นตวัตั Yงหารด้วย
จํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที>ผลการศกึษามีแต้มประจําที>ศกึษาในภาคการศกึษานั Yนๆ ให้มี
ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยปัดเศษจากตําแหน่งที> 3 

 ๑๒.๒   แ ต้ ม เ ฉ ลี" ย ส ะส ม   ให้ คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั Yงแต่ เ ริ> มเข้ าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัมหิดลจนถึงการประเมินผลครั Yงสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ
แต้มประจําของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั Yง  หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
ทั Yงหมดที>ศกึษา และผลการศกึษามีแต้มประจํา ตามข้อ ๑๒.๒ ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยปัดเศษ
จากตําแหน่งที> ๓ 
  ในกรณีที>นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนซํ Yา ให้นําแต้มประจําของสญัลกัษณ์ที>ได้รับการประเมิน
ครั Yงสดุท้ายมาคํานวณแต้มเฉลี>ย 

 
ข้อ ๑๔.   การเทยีบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกติ    
 นักศึกษาที>ย้ายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัยหรือที>โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื>นหรือ
นักศึกษาที>ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื>น อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้ายหน่วยกิตให้ครบหน่วยกิ
ตตามหลกัสตูรได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที>ปรากฏในหลกัสูตรนั Yน และมีผลการศกึษาที>มีสญัลักษณ์
เป็น T การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตนี Yให้ใช้เฉพาะนกัศกึษาที>ได้รับอนุมติัให้โอนย้าย  หรือนกัศกึษาที>ได้รับ
อนุมติัให้เรียนในรายวิชาที>จดัสอนโดยสถาบนัอื>น ทั Yงนี Yต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ที>ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
หลกัสูตร  หรือผู้ ที>คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรือคณะกรรมการหลกัสูตร ทั Yงนี Yให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  
ดงัตอ่ไปนี Y 

 ๑๔.๑   เงื>อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนย้ายหน่วยกิต 
           (๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที>โอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาทั Yงในหรือต่างประเทศที>มี

มาตรฐานไมตํ่>ากวา่มหาวิทยาลยัมหิดล และกรรมการหลกัสตูรมีมติเห็นชอบด้วย 
 (๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที>มีเนื Yอหา และให้ประสบการณ์การเรียนรู้       ครอบคลมุหรือ

เทียบเคียงกนัได้ ไมน้่อยกวา่สามในสี>ของรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาที>ขอเทียบโอนหน่วยกิต 
และกรรมการหลกัสตูรมีมติเห็นชอบด้วย 
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๑๔๗ 

 

 (๓) เป็นรายวิชา   หรือกลุ่มรายวิชาที>ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน  ๕  ปี    ถ้าไม่เป็นไปตามนี Y
ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการหลกัสตูร และคณะกรรมการประจําคณะ 

          (๔) เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาที>มีผลการเรียนไมตํ่>ากวา่ C หรือเทียบเท่า 
                       (๕) การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต ให้ทําได้ไม่เกินกึ>งหนึ>งของจํานวนหน่วยกิตรวมต

ลอดหลกัสตูร 

 ๑๔.๒   การขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตให้ทําหนงัสือถึงคณบดี พร้อมหลกัฐานที>เกี>ยวข้องกบั
รายวิชาที>ขอโอน ทั Yงนี Y  ให้คณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาที> เกี>ยวข้อง และ/หรือ
คณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้ พิจารณาพร้อมเหตุผลในการอนุมติั และนําเสนอมหาวิทยาลัย 
และ/หรืออธิการบดีเป็นผู้อนมุติั หรือให้ความเห็นชอบการอนมุติัจากระดบัคณะ 

 ๑๔.๓   รายวิชาที>เทียบและโอนย้ายหน่วยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศกึษาตามชื>อรายวิชาที>เทียบโอน
ให้   โดยใช้สญัลกัษณ์เป็น T และจะไมนํ่ามาคิดแต้มเฉลี>ย 

 ๑๔.๔   นกัศกึษาที>ขอเทียบรายวิชา  หรือกลุม่รายวิชา  และโอนย้ายหน่วยกิต  ตามข้อ ๑๔.๑ 
(๑) ๑๔.๑ (๓) มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทั Yงนี Yต้องเป็นไปตามข้อ ๒๑ ของข้อบงัคบัฉบบันี Y   

 ๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิตที>มิได้อยู่ในข้อบงัคบัใดให้อยู่ในดลุยพินิจ 
  ของคณะกรรมการหลกัสตูรประจําภาควิชาที>เกี>ยวข้อง และ/หรือคณะกรรมการ 

ประจําคณะ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลยั และ/หรืออธิการบดี เป็นผู้อนุมติัหรือให้ความ
เห็นชอบการอนมุติัจากระดบัคณะ  ทั Yงนี Y ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๔.๑   

 

ข้อ ๑๕.   การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑    นกัศกึษาอาจยื>นคําร้องขออนญุาตลาพกัการศกึษา  ในกรณีดงัตอ่ไปนี Y 
               (๑) ถกูเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
               (๒) ได้รับทุนแลกเปลี>ยนนกัศกึษาระหว่างประเทศหรือได้เข้าร่วมโครงการอื>นๆ ซึ>งมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบด้วย 
 (๓) เจ็บป่วยต้องพกัรักษาตวัเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั Yงหมด   โดยมีใบรับรอง

แพทย์จากหน่วยบริการสขุภาพนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั หรือมีใบรับรองแพทย์อื>นที>รับรอง
โดยแพทย์ประจําหน่วยบริการสขุภาพนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั 

  (๔) เมื>อนกัศกึษามีความจําเป็นสว่นตวั อาจยื>นคําร้องขอลาพกัการศกึษาได้แตต้่องได้ศกึษาใน
มหาวิทยาลยัแล้วไมน้่อยกวา่ ๑  ภาคการศกึษาและมีแต้มเฉลี>ยสะสมไมตํ่>ากวา่ ๒.๐๐  
การลาพักการศึกษาตามข้อ ๑๕.๑ ให้นักศึกษายื>นคําร้องต่อคณบดี  หรือผู้ ที>คณบดี
มอบหมายโดยเร็วที>สดุ และให้คณบดีหรือผู้ ที>คณบดีมอบหมายเป็นผู้ พิจารณาอนมุติั  

๑๕.๒   เมื>อนกัศกึษามีเหตสุดุวิสยัจําต้องลาพกัการศกึษา  ด้วยเหตผุลนอกเหนือจากที>ระบไุว้ในข้อ  ๑๕.๑  
   ให้ยื>นคําร้องตอ่คณบดีหรือผู้ ที>คณบดีมอบหมายโดยเร็วที>สดุ   และให้คณะกรรมการประจําคณะ 
   หรือผู้ ที>คณะกรรมการประจําคณะที>นกัศกึษาสงักดัมอบหมายเป็นผู้ พิจารณาอนมุติั 
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๑๔๘ 

 

 ๑๕.๓   การลาพกัการศกึษาตามข้อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ให้อนมุติัได้ครั Yงละไมเ่กิน ๒ ภาค 
  การศกึษาปกติตามการจดัการศกึษาแบบทวิภาค หรือ ๓  ภาคการศกึษาปกติตาม 

การจดัการศกึษาแบบไตรภาค  ถ้ามีความจําเป็นต้องลาพกัการศกึษาตอ่ไปอีก 
ให้ยื>นคําร้องขอลาพกัการศกึษาใหมต่ามวิธีในข้อ ๑๕.๑  หรือ ๑๕.๒ แล้วแตก่รณี 

 ๑๕.๔   ในกรณีที>นกัศกึษาได้รับอนมุติัให้ลาพกัการศกึษา ให้นบัเวลาที>ลาพกัอยู่ใน 
  ระยะเวลาการศกึษาด้วย ยกเว้นนกัศกึษาที>ได้รับอนญุาตให้ลาพกัการศกึษา ตามข้อ  ๑๕.๑ และ  
  ข้อ ๑๕.๑ (๒) หรือในกรณีที>มีเหตสุดุวิสยั ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

 ๑๕.๕   ระหว่างที>ได้รับอนุมตัิให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพการเป็นนกัศกึษา  โดย
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย  มิฉะนั Yนจะถูกจําหน่ายชื>อออกจาก
มหาวิทยาลยั  

 ๑๕.๖   นกัศกึษาที>ได้รับอนุมติัให้ลาพกัการศกึษา เมื>อจะกลบัเข้าศกึษาจะต้องยื>นคําร้องขอกลบัเข้าศกึษา
ต่อคณบดีหรือผู้ ที>คณบดีมอบหมายก่อนกําหนดวนัชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่น้อยกว่า 
๑ สปัดาห์  การอนุมติัหรือไม่อนุมติั ให้ลาพักการศึกษาตามความในวรรคก่อนคณบดีหรือผู้ ที>
ได้รับมอบหมายจะต้องระบเุหตผุลในการพิจารณาด้วย     

 
ข้อ ๑๖.    การจาํแนกสภาพนักศึกษา 
 ๑๖.๑   การจําแนกสภาพนกัศกึษา สําหรับนกัศกึษาที>เข้าศกึษาเป็นปีแรก จะจําแนกสภาพนกัศกึษาเมื>อ

สิ Yนภาคการศกึษาที>สอง  ตามการจดัการศกึษาแบบทวิภาค หรือสิ Yนภาคการศกึษาที>สามตามการ
จดัการศกึษาแบบไตรภาค นบัตั Yงแต่เริ>มเข้าศกึษา  ส่วนนกัศกึษาที>ศกึษาตั Yงแต่ปีที> ๒ เป็นต้นไป 
จะจําแนกสภาพนักศึกษา เมื>อสิ Yนภาคการศึกษาปกติของแต่ละภาค หรือเมื>อสิ Yนปีการศึกษา
สําหรับหลักสูตรที>มีการศึกษาต่อเนื>องตลอดปี สําหรับนักศึกษาที>จะยื>นความจํานงขอรับ
อนปุริญญาหรือปริญญาตรี  อาจให้จําแนกสภาพนกัศกึษาเมื>อสิ Yนภาคการศกึษาฤดรู้อนได้ 

๑๖.๒  การจําแนกสภาพนกัศกึษาให้พิจารณาวา่เป็นนกัศกึษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยา 
   ทณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี Y 

  (๑) นักศึกษาสภาพปกต  ิ ได้แก่  นกัศกึษาที>ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศกึษาแรก   
   หรือนกัศกึษาที>สอบได้แต้มเฉลี>ยสะสมไมตํ่>ากวา่ ๒.๐๐ 
         (๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทณัฑ์  ได้แก่ นกัศกึษาที>สอบ ได้แต้มเฉลี>ยสะสมตั Yงแต ่ ๑.๕๐  แตไ่ม่

ถงึ ๒.๐๐  จําแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ   
ประเภทที"  ๑  ได้แก่ นกัศกึษาที>สอบได้แต้มเฉลี>ยสะสม ตั Yงแต ่๑.๕๐  แตไ่มถ่งึ  ๑.๘๐  

  ประเภทที"  ๒  ได้แก่ นกัศกึษาที>สอบได้แต้มเฉลี>ยสะสมตั Yงแต ่๑.๘๐  แตไ่มถ่งึ  ๒.๐๐  
ข้อ ๑๗.    ฐานะชั Gนปีของนักศึกษา 

ให้เทียบฐานะชั Yนปีของนกัศกึษาจากจํานวนหน่วยกิตที>สอบได้ ตามอตัราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลกัสตูร
นั Yน 
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๑๔๙ 

 

 
 

ข้อ ๑๘. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 นกัศกึษาจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณี ดงัตอ่ไปนี Y 
 ๑๘.๑ ศกึษาครบตามหลกัสตูร  และได้รับอนมุติัให้ได้รับอนปุริญญาหรือปริญญาตามข้อ  ๒๐ 
 ๑๘.๒  ได้รับอนมุติัจากอธิการบดีให้ลาออก  
                ๑๘.๓   อธิการบดีสั>งให้พ้นจากสภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณี  ดงัตอ่ไปนี Y 
 (๑) เมื>อมีการจําแนกสภาพนกัศกึษา และมีแต้มเฉลี>ยสะสมตํ>ากวา่ ๑.๕๐  
                (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที> ๑ ที>มีแต้มเฉลี>ยสะสมตํ>ากว่า ๑.๘๐   อีก  ๒  ภาค

การศกึษาติดต่อกนัที>มีการจําแนกสภาพนกัศึกษาตามการจดัการศกึษาแบบทวิภาค หรือ
อีก ๓ ภาคการศึกษาติดต่อกันที>มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ
ไตรภาค หรืออีก ๑ ปีการศกึษาที>มีการจําแนกสภาพนกัศกึษา โดยใช้ระบบอื>นตามข้อ ๕.๓ 

 (๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ประเภทที>  ๒ ที>มีแต้มเฉลี>ยสะสมตํ>ากว่า ๒.๐๐   อีก  ๔   ภาค
การศกึษาติดตอ่กนัที>มีการจําแนกสภาพนกัศกึษาตามการจดัการศกึษาแบบ 

  ทวิภาค หรืออีก ๖ ภาคการศึกษาติดต่อกันที>มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัด
การศกึษาแบบไตรภาค หรืออีก ๒ ปีการศกึษาที>มีการจําแนกสภาพนกัศกึษา โดยใช้ระบบ
อื>นตามข้อ ๕.๓ 

 (๔) ลงทะเบียนเรียนซํ Yาในรายวิชาบังคบัครบจํานวนครั Yงตามข้อ ๙.๒ (๓) แล้วผลการศึกษา
หรือผลการสอบ ยงัคง  “ไมไ่ด้”  หรือ “ไมผ่่าน” 

 (๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เท่าของเวลาที>กําหนดในหลกัสตูร 
 (๖) เมื>อพ้นกําหนดเวลา ๒ สปัดาห์แรกของภาคการศกึษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน  หรือยงั

ไมไ่ด้ดําเนินการรักษาสภาพการเป็นนกัศกึษา โดยขาดการติดต่อหรือโดยไมมี่เหตผุลสมควร 
 (๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือ

สถาบนัร่วม/สถาบนัสมทบ 
 (๘) มีปัญหาทางจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ

วิชาชีพ  ทั Yงนี Y ให้มหาวิทยาลยัแตง่ตั Yงคณะกรรมการเพื>อพิจารณาข้อมลู   และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัเพื>ออนมุติั   

 (๙) ถกูลงโทษตามข้อ ๒๒ 
 (๑๐) ตาย 
 
ข้อ ๑๙.    การสําเร็จการศึกษา 

๑๙.๑   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ   
            สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา    
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๑๕๐ 

 

๑๙.๒    หลกัสูตรปริญญาตรี (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ   
 สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    

                ๑๙.๓ หลกัสตูรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศกึษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  

 ๑๙.๔ หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื>อง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

 
ข้อ ๒๐. การให้อนุปริญญาหรือปริญญา   
 การพิจารณาให้ได้อนปุริญญาหรือปริญญา  นกัศกึษาจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี Y 
   ๒๐.๑ สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื>น ๆ  ครบตามที>หลกัสตูรกําหนด 
 ๒๐.๒  ได้แต้มเฉลี>ยสะสมตลอดหลกัสตูรไมตํ่>ากวา่ ๒.๐๐    
 ๒๐.๓ เป็นผู้ มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศกัดิ]ศรีแห่งอนปุริญญาหรือปริญญานั Yน 
 
ข้อ ๒๑. การให้ปริญญาเกียรตนิ ิยม 
 นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีที>ศึกษาในมหาวิทยาลยั ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ซึ>งรวมทั Yงรายวิชาที>
นักศึกษาย้ายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลยั หรือที>โอนมาจากสถาบนัอดุมศึกษาอื>น  และเป็นรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชาที>มีผลการเรียนไม่ตํ>ากว่า B (หรือเทียบเท่า) โดยไม่นําหน่วยกิตและแต้มประจําที>เทียบรายวิชา หรือ
โอนย้ายหน่วยกิตมาคิดแต้มเฉลี>ยสะสม จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม อนัดบั ๑  เมื>อสอบได้
แต้มเฉลี>ยสะสมไม่ตํ>ากว่า  ๓.๕๐  และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม อนัดบั ๒ เมื>อสอบได้แต้มเฉลี>ยสะสมไม่ตํ>ากว่า 
๓.๒๕  และต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี Y   

 ๒๑.๑   มีเวลาเรียนไมเ่กินจํานวนภาคการศกึษาหรือจํานวนปีการศกึษาน้อยที>สดุที>กําหนด 
   ไว้ในหลกัสตูร    

 ๒๑.๒  มีคณุสมบติัสอบได้ปริญญาตรีตามข้อ  ๒๐ 
๒๑.๓ ไมเ่คยลงทะเบียนเรียนซํ Yา   หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื>นแทน หรือสอบแก้ตวั   

  หรือปฏิบติังานแก้ตวัในรายวิชาใดเลยตลอดหลกัสตูร  รวมทั Yงรายวิชาที>เทียบโอน 
 ๒๑.๔  ในกรณีที>นกัศกึษาขอเทียบรายวิชา   และโอนย้ายหน่วยกิต   จํานวนรายวิชาที>ขอย้าย     หรือขอโอน

จะต้องไมเ่กินหนึ>งในสี>ของจํานวนหน่วยกิตทั Yงหลกัสตูร  
           

ข้อ ๒๒ .  การลงโทษนักศึกษาที"ท ุจริตในการสอบ     
 ให้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี  
ดงัตอ่ไปนี Y 

 ๒๒.๑ ให้ได้สญัลกัษณ์  F ในรายวิชาที>ทจุริต 

 ๒๒.๒ ให้ได้สญัลกัษณ์ F ในรายวิชาที>ทจุริตและให้พกัการศกึษาในภาคการศกึษาถดัไป 
   ไมน้่อยกวา่ ๑ ภาคการศกึษาปกติ   
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 ๒๒.๓ ให้ได้สญัลกัษณ์  F  ทกุรายวิชาที>ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษานั Yน    

 ๒๒.๔ ให้ได้สญัลกัษณ์  F  ทุกรายวิชาที>ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั Yน และให้พักการศึกษาใน
ภาคการศกึษาถดัไปไมน้่อยกวา่  ๑  ภาคการศกึษาปกติ   

 ๒๒.๕ พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา   
 อธิการบดีมีอํานาจสั>งให้นกัศกึษาที>ทุจริตในการสอบพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา และนกัศกึษาที>ถูกสั>งให้พ้น
สภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณีนี Yหมดสิทธิ]ที>จะเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัมหิดลตลอดไป 
 

ข้อ  ๒๓.   การใดที>มิได้บญัญติัไว้ในข้อบงัคบันี Y  ให้นําแนวปฏิบติั ข้อบงัคบั และระเบียบที>เกี>ยวกบัการศกึษาของคณะ
หรือของมหาวิทยาลยัที>ไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี Yมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 

ข้อ ๒๔ .  ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบังคับนี Y ในกรณีที>มีปัญหาเกี>ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี Y ให้
อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉยัตีความ และสั>งการตามที>เห็นสมควร 

 
 

                                                                                     ประกาศ  ณ  วนัที>   ๒๗  เมษายน  พ.ศ .๒๕๕๒ 
 
 

      
                (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช) 

                     นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล 
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล 

วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบบัที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-------------------------- 

 
  โดยที>เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญา
และปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสมยิ>งขึ Yน 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
สภามหาวิทยาลยัมหิดลในการประชมุครั Yงที>  ๔๗๘  เมื>อวนัที> ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  จงึออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี Y 
  ข้อ ๑  ข้อบังคบันี Yเรียกว่า “ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบบัที> ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒  ข้อบงัคบันี Yให้ใช้บงัคบัตั Yงแตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี Yแทน 
   “ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลยัหรือคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนกัศกึษาเข้าศกึษาใน
หลกัสตูรตามเงื>อนไขและวิธีการที>ระบไุว้ในหลกัสตูร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ทั Yงนี Y
การรับนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัจะมีประเภทใดบ้างให้เป็นไปตามที>มหาวิทยาลยักําหนด โดยทํา
เป็นประกาศมหาวิทยาลยั” 
  ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘.๓ (๖) ของข้อบังคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดบั
อนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี Yแทน 
   “ข้อ ๑๘.๓ อธิการบดีสั>งให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณี ดงัตอ่ไปนี Y 
            (๖)  เมื>อพ้นกําหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ หรือยังไม่ได้ดําเนินการรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา หรือไม่ได้รับอนุมติัให้
ผ่อนผนัการลงทะเบียนเรียน”   

ข้อ ๕   ให้เพิ>มความตอ่ไปนี Yเป็น ข้อ ๑๘/๑ ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบั
อนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   “ข้อ ๑๘/๑  การคืนสภาพการเป็นนกัศกึษา 
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๑๘/๑.๑ นกัศกึษาที>พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณีข้อ ๑๘.๓ (๖) อาจยื>นคํา
ร้องขอคืนสภาพการเป็นนกัศกึษาได้ โดยให้ดําเนินการยื>นคําร้องตอ่อธิการบดีเพื>อขอคืนสภาพการเป็นนกัศกึษา
ภายใน ๑ ปี นบัตั Yงแตว่นัที>อธิการบดีสั>งให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
    ๑๘/๑.๒ การคืนสภาพการเป็นนกัศกึษาต้องได้รับอนุมติัจากอธิการบดี โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากประธานหลกัสตูร คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายการศกึษา ตามลําดบั   
    ๑๘/๑.๓ เมื>อนกัศกึษาได้รับอนมุติัให้คืนสภาพการเป็นนกัศกึษา ให้นกัศกึษากลบั
เข้าศกึษาในภาคการศกึษาถดัจากภาคการศกึษาที>อธิการบดีอนมุติัให้คืนสภาพ 
    ๑๘/๑.๔ ให้นับรวมระยะเวลาที>นักศึกษาพ้นสภาพเป็นส่วนหนึ>งของระยะเวลา
การศกึษาตามหลกัสตูรนั Yนด้วย 
    ๑๘/๑.๕ นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมคืนสภาพ พร้อมทั Yงค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพตามประกาศมหาวิทยาลยัตลอดระยะเวลาที>นกัศกึษาพ้นสภาพ 
    ๑๘/๑.๖ นกัศกึษาที>ได้รับอนุมติัคืนสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว จะมีสถานภาพ
เช่นเดียวกบัสถานภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ  แตท่ั Yงนี Yการนบัระยะเวลาศกึษาเป็นไปตามข้อ ๗” 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที>   ๑๖  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

        ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช 
                                                                   นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล 
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