หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากิจ กรรมบําบัด
หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื"อ สถาบัน อุด มศึก ษา
วิท ยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกายภาพบําบัด
หมวดที" ๑ ข้ อ มูล ทั"วไป

๑. รหัส และชื"อ หลัก สูต ร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Therapy
๒. ชื"อ ปริญญาและสาขาวิช า
ภาษาไทย
ชื>อเต็ม
ชื>อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื>อเต็ม
ชื>อย่อ
๓. วิช าเอก (ถ้ ามี)

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบําบัด)
: วท.บ.(กิจกรรมบําบัด)
: Bachelor of Science (Occupational Therapy)
: B.Sc. (Occupational Therapy)

ไม่มี

๔. จํานวนหน่ วยกิต ที"เ รี ย นตลอดหลัก สูต รไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๓๓ หน่วยกิต
๕. รู ป แบบของหลัก สูต ร
๕.๑ รู ป แบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี (๔ ปี )
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริ ญญาตรี ทางวิชาชีพหรื อปฏิบตั กิ าร
๕.๓ ภาษาที"ใ ช้
การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตําราเป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรั บ เข้ าศึก ษา
- รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที>สามารถพูด ฟั ง อ่าน เขียน และเข้ าใจภาษาไทย
ได้ ดี
- เป็ นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบรับตรง และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
๑
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๕.๕ ความร่ วมมือ กับ สถาบัน อื"น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที> จัดการเรี ยนการสอนโดยตรง โดยได้ รับความร่ วมมื อ ทาง
วิชาการจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบํ าบัด สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม
สนับ สนุน บริ ก ารสุข ภาพ กระทรวงสาธารณสุข คณาจารย์ ภ าควิ ช ากิ จ กรรมบํ าบัด คณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักกิจกรรมบําบัดจากหน่วยงานรัฐและเอกชน และเครื อข่ายสาธารณสุขอื>นๆ ได้ แก่
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลศรี ธญ
ั ญา
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลลําพูน
โรงพยาบาลลําสนธิ
โรงพยาบาลดอนตูม
โรงพยาบาลสวนปรุ ง
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลมนารมย์
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต]ิ

สถาบันไพดี Y
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา
สถาบันการเรี ยนรู้ เด็กสมองพิการบ้ านแม่นก
สถาบันสิรินธรเพื>อการพื Yนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สงู อายุบ้านบางแค
ศูนย์ฟืนY ฟูสมรรถภาพคนงาน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ> นอุปถัมภ์)
บ้ านพักผู้สงู อายุคามิลเลียนโซเซียลเซนเตอร์
สมาคมสายใยครอบครัว
เครื อข่ายผู้นําสุขภาวะ

๕.๖ การให้ ป ริญญาแก่ ผ้ ูส ําเร็จ การศึก ษา
ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลัก สูต รและการพิจ ารณาอนุม ัต /ิ เห็น ชอบหลัก สูต ร
๖.๑ หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรั บ ปรุ ง จากหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
กิจกรรมบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๕ เริ> มเปิ ดสอนตังแต่
Y ภาคการศึกษาที> ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๙
๖.๒ คณะกรรมการประจําคณะกายภาพบําบัด เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครังY ที> ๑๕/๒๕๕๘ วันที> ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลัน> กรองหลักสูตร พิจารณารับรองหลักสูตรในการประชุม
ครังY ที> ๒/๒๕๕๙ วันที> ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒
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๖.๔ ที>ประชุมคณะกรรมการประจํา มหาวิทยาลัยมหิดล
พิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครังY ที> ๗/๒๕๕๙ วันที> ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๕ ที>ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมตั ิหลักสูตรในการประชุม
ครังY ที> ๕๐๘
วันที> ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๖ คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด พิจารณาให้ การรับรองสถาบันการศึกษาในการประชุม
ครังY ที> วันที> ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๗ คณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบําบัด รับรองหลักสูตรในการประชุม
ครังY ที> ๙-๑/๒๕๖๐ ตังแต่
Y
วันที> ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึง วันที> ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๖.๘ ที>ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับทราบการรับรองหลักสูตรในการประชุม
ครังY ที> ๕๒๑
วันที> ๒๑ เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ความพร้ อ มในการเผยแพร่ ห ลัก สูต รที"ม ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๑ (หลังจากเปิ ดสอนเป็ นเวลา ๒ ปี ) หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ ว่าเป็ น
หลักสูตรที>มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
และได้ รั บ การรั บ รองหลัก สู ต รและสถาบั น การศึก ษาที> จัด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ตามประกาศ
คณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบําบัด เรื> อง หลักเกณฑ์และแบบประเมินเพื>อการรับรองสถาบันการศึกษาที>จดั
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขากิจกรรมบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. อาชีพ ที"ส ามารถประกอบได้ ห ลังสําเร็จ การศึก ษา
นักกิจกรรมบําบัดในสถานพยาบาล/ศูนย์ให้ บริ การด้ านสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) ที>มี
ส่วนงานกิจกรรมบําบัดสําหรับผู้ที>หย่อนสมรรถภาพทางด้ านร่ างกาย และ/หรื อ จิตสังคม ตลอดทุกช่วงวัย
หน่วยงานที> ต้องการกิ จกรรมบํ าบัดเพื> อพัฒนาคุณภาพชี วิต เช่น โรงเรี ยน ศูนย์ การพัฒนาเด็ก ศูนย์ ดูแล
ผู้สงู อายุ ศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพครอบครัว/ชุมชน ศูนย์นนั ทนาการ ฯลฯ ตลอดจนศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทเอก สาขากิจกรรมบําบัดหรื อสาขาที>เกี>ยวข้ อง ทังในและต่
Y
างประเทศ

๓
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๙. ชื"อ นามสกุล เลขประจําตัวบัต รประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึก ษาของอาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิด ชอบหลัก สูต ร
เลขบัต รประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ ง
คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
ลําดับ
ชื"อ – นามสุก ล
ทางวิช าการ
สถาบัน : ปี ที"ส ําเร็จ การศึก ษา
๑
๓-๘๖๐๓-๐๐๑๓x-xx-x
อาจารย์
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์ )
นางสาวกันนิกา เพิ>มพูนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๘
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๕
๒
๓-๕๗๐๙-๐๐๖x-xx-x
อาจารย์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง)
นายพีรเดช ธิจนั ทร์ เปี ยง
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๙
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๕
๓
๓-๕๐๑๒-๐๐๗๙x-xx-x
อาจารย์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง)
นายวีรวัฒน์ แสนศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
วท.ม. (สรี รวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๙
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๕
๔
๓-๑๐๐๙-๐๔๕๐x-xx-x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Occupational Therapy)
นายศุภลักษณ์ เข็มทอง
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๕๐
M.Clin.Sc.(Mental Health)
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๔๗
วท.ม. (สรี รวิทยาของการออกกําลังกาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๒
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๓๙
๕
๓-๕๐๐๗-๐๐๕๒x-xx-x
อาจารย์
Ph.D. (Occupational Science)
นายอนุชาติ เขื>อนนิล
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๖
M.Sc. (Health Sciences)
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๒
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๖
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๓
๔
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๑๐. สถานที"จ ัด การเรี ย นการสอน
- คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- คณะหรื อสถาบันอื>นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
- หน่วยงานกิจกรรมบําบัดของสถานพยาบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื>นๆ ที>มี
ความต้ องการนักกิจกรรมบําบัดเพื>อผู้ที>มีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตสังคม การเรี ยนรู้ และการ
พัฒนาเด็ก
๑๑. สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพัฒนาที"จ าํ เป็ นต้ อ งนํามาพิจ ารณาในการวางแผนหลัก สูต ร
๑๑.๑ สถานการณ์ ห รื อ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ มีการเปลี>ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปในหลาย ๆ ด้ าน เนื>องจากจํานวนประชากร
ที> เ พิ> ม มากขึ นY โดยเฉพาะกลุ่ม ที> เ ป็ น วัย ทํ า งาน มี ก ารเพิ> ม ประชากรในชุ ม ชนเมื อ งมากขึ นY และมี แ รงงาน
ภาคอุตสาหกรรมและบริ การเพื>อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ร่ วมกับมีการเปลี>ยนแปลงด้ าน
เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ มีการปรั บระบบการให้ บริ การด้ านสุขภาพ พฤติกรรมการดําเนินชีวิต และการใช้ บริ การ
สุขภาพของคนไทยที>เปลี>ยนแปลงไปทําให้ เกิดโรคไม่ติดต่อเรื อY รังจนถึงความพิการทุกช่วงวัย ประชากรผู้สงู อายุ
และเด็กที>มีความต้ องการพิเศษ วัยรุ่ นและวัยทํางานที>มีภาวะสุขภาพจิต เพิ>มมากขึ Yน ส่งผลต่อการใช้ งบประมาณ
ของประเทศ ทําให้ ค่าใช้ จ่ายในส่วนของการรับบริ การสุขภาพเพิ>มมากขึ Yน ดังนันหลั
Y กสูตรกิจกรรมบําบัดจึงมีการ
พัฒนาหลักสูตรที>เน้ นการเสริ มสร้ างสุขภาวะ การป้องกันส่งเสริ มสุขภาพ การประเมินและการออกแบบโปรแกรม
บําบัดฟื นY ฟูในระดับรายบุคคล รายกลุม่ ผู้ที>มีความต้ องการใกล้ เคียงกันตามภาวะความบกพร่ องทางร่ างกาย และ/
หรื อ จิตสังคม จนถึงครอบครัวและชุมชนที>มีความเสี>ยงทางด้ านสุขภาพต่อศักยภาพ (ความสุขความสามารถ) ใน
การทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต รวมทังปรั
Y บรายวิชาต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับปั ญหาและความต้ องการของสังคมที>
เน้ นคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสากล
๑๑.๒ สถานการณ์ ห รื อ ารพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื>องจากสถานการณ์ ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที>เปลี>ยนแปลงไปส่งผลต่อรู ปแบบการดําเนินชีวิต
ซึง> ปั จจุบนั สังคมไทยได้ เปลี>ยนแปลงไปสู่สงั คมครอบครัวเดี>ยวมากขึ Yน ผู้สงู อายุขาดผู้ดแู ล เด็กและวัยรุ่ นขาดการ
กระตุ้นส่งเสริ มระดับการพัฒนาทักษะชีวิต จํานวนผู้ที>มีความบกพร่ องทางร่ างกายและ/หรื อจิตสังคมสูงขึนY ด้ วย
ภาวะสังคมที>มีการแข่งขันกันสูง ขาดการพึง> พาอาศัยกัน มีภาวะตึงเครี ยดทางอารมณ์ ภาวะสังคมที>มีการเรี ยกร้ อง
ความยุติธรรม รักษาสิทธิผลประโยชน์ และการแสดงออกทางการเมืองที>ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตด้ านลบของคน
ส่วนใหญ่ในสังคม ดังนันY จึงควรมีการปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสูตรกิ จกรรมบํ าบัด เพื>อผลิตนักกิจกรรมบํ าบัดให้
สามารถเข้ าใจปั ญหาของสั ง คมและมี คุ ณ สมบั ติ ที> ส อดคล้ องกั บ การคิ ด เชิ ง ระบบต่ อ การแก้ ปั ญหา
ในระดับชุมชนและสังคมให้ ยงั> ยืน
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๑๒. ผลกระทบจาก ข้ อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่ อ การพัฒนาหลัก สูต รและความเกี"ย วข้ อ งกับ พัน ธกิจ ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลัก สูต ร
จากสถานการณ์ ข องสัง คม เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรมไทยที> เ ปลี> ย นแปลงไป ส่ง ผลให้ ต้ อ งพัฒ นา
หลักสูตรในเชิงรุ กที>มีศกั ยภาพและปรับเปลี>ยนตามกระแสและแนวโน้ มการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของคนใน
สัง คม ดัง นันY หลัก สูต รจะต้ อ งมี ก ารปรั บ ให้ มี ก ารมองบุ ค คลอย่ า งเป็ น องค์ ร วมตามกรอบอ้ า งอิ ง สากลทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิชาชี พกิ จกรรมบําบัด เพื> อพิ จารณาถึงการประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของการออกแบบโปรแกรมเพื> อ สุข ภาวะทางร่ า งกาย จิ ต สัง คม จิ ต วิ ญ ญาณ
สติสมั ปชัญญะ (ปั ญญา) ในระดับส่วนบุคคลกับสิ>งแวดล้ อมทางกายภาพและทางจิตสังคมที>ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตและศักยภาพการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตในสังคม ส่งเสริ มให้ เกิดการสื>อสารให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง เห็น
ความสําคัญต่อการพัฒนาพลเมืองดีที>มีการรู้ คิดดูแลจัดการตนเองและช่วยเหลือผู้อื>นด้ วยทักษะที>จําเป็ นทาง
กิจกรรมบําบัด หลักสูตรจึงเน้ นให้ นกั ศึกษาเป็ นผู้ที>ใฝ่ ร้ ู รู้ จกั การค้ นคว้ า พิจารณาโดยใช้ สติสมั ปชัญญะด้ วยหัวใจ
ของความเป็ น มนุ ษ ย์ ความมี เ หตุผ ลทางวิ ช าชี พ ความร่ ว มมื อ กับ สหวิ ช าชี พ มี จิ ต อาสา มี จิ ต สํ า นึ ก และ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
๑๒.๒ ความเกี"ย วข้ อ งกับ พัน ธกิจ ของสถาบัน
ความเกี>ยวข้ องของการพัฒนาหลักสูตรต่อพันธกิจของสถาบัน ประการแรกคือพัฒนาองค์ความรู้ ที>
สอดคล้ องกับปั ญหาของสังคมและประชากร โดยเน้ นให้ บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากลและมีคณ
ุ ลักษณะ
ตามค่ า นิ ย มและวัฒ นธรรม มี ก ารพัฒ นาระบบสุข ภาพ การให้ บ ริ ก ารที> ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานวิ ช าชี พ เห็ น
ความสําคัญของการส่งเสริ มสุขภาพทังทางด้
Y
านร่ างกายและจิตใจต่อผู้รับบริ การ มีจิตสํานึกและศักยภาพในการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
๑๓. ความสัม พัน ธ์ ก ับ หลัก สูต รอื"น ที"เ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิช าอื"น ของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิช าในหลัก สูต รที"ส อนโดยคณะอื"น
รายวิชาในหลักสูตรที>เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๔ รายวิชา รวม ๑๐ หน่วยกิต ได้ แก่
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขันพื
Y Yนฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 114
Basic Biology
2 (2-0-4)
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 182
Statistic for Health Science
2 (2-0-4)
วทสร ๒๐๒ สรี รวิทยาพื Yนฐาน
๓ (๒-๓-๕)
Basic Physiology
3 (2-3-5)
SCPS 202
วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิกส์เบื Yองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SCPY 159
Elementary Physics for Health Science
3 (3-0-6)

๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

รายวิชาในหลักสูตรที>เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา และคณะอื>นๆ ได้ แก่

ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภท
LATH
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
สมศษ
SHED
สมศษ
SHED
สมศษ
SHED
สมศษ
SHED
สมสค
SHSS

๑๐๓*
103*
๑๐๔*
104*
๑๐๕*
105*
๑๐๖*
106*
๑๐๐*
100*
๑๐๑
101
๑๐๒
102
๑๐๓
103
๑๑๔**
114**
๑๑๗**
117**
๑๑๘**
118**
๑๒๖**
126**
๓๐๖
306

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
English Level 1
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
English Level 2
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
English Level 3
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
English Level 4
3 (2-2-5)
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร
๓ (๒-๒-๕)
Art of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
การศึกษาทัว> ไปเพื>อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
General Education for Human Development
2 (1-2-3)
สังคมศึกษาเพื>อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
ศิลปวิทยาการเพื>อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)
กิจกรรมพลศึกษา – ลีลาศ
๑ (๐-๒-๑)
Physical Education Activity – Social dance
1 (0-2-1)
กิจกรรมพลศึกษา – แบดมินตัน
๑ (๐-๒-๑)
Physical Education Activity – Badminton
1 (0-2-1)
กิจกรรมพลศึกษา – เทนนิส
๑ (๐-๒-๑)
Physical Education Activity – Tennis
1 (0-2-1)
กิจกรรมพลศึกษา – เปตอง
๑ (๐-๒-๑)
Physical Education Activity – Petaunge
1 (0-2-1)
จิตวิทยาประยุกต์
๒ (๒-๐-๔)
Applied Psychology
2 (2-0-4)
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จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
วกศท ๑๐๑** แอโรบิคเพื>อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 101** Aerobics for Health
2 (1-2-3)
วกศท ๑๐๒** โยคะเพื>อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 102** Yoga for Health
2 (1-2-3)
วกศท ๑๐๓** เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย
๒ (๑-๒-๓)
SPGE 103** Body Conditioning
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
วกศท ๑๐๔** เทนนิส
SPGE 104** Lawn Tennis
2 (1-2-3)
วกศท ๑๐๕** ฟุตบอล
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
SPGE 105** Soccer
วกศท ๑๐๙** ว่ายนํ Yา
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
SPGE 109** Swimming
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)
* วิชากลุม่ ภาษา รวมทังสิ
Y Yน ๙ หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาบังคับ ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทย
เพื>อการสื>อสาร ๓ หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษจํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต จัดกลุม่ การเรี ยนการสอน
ตรงตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป็ นรายวิชาภาษาอังกฤษ ๑-๔
๑๓.๒ รายวิช าในหลัก สูต รที"น ัก ศึก ษา/นัก ศึก ษาจากคณะ/ภาควิช า/หลัก สูต รอื"น ต้ อ งมาเรี ย น
ไม่มี
๑๓.๓ การบริห ารจัด การ
๑๓.๓.๑ แต่งตังY คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขากิ จกรรมบํ าบัด
ควบคุมการดําเนินการเกี>ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพื>อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
เรื> อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละแบบประเมิ น เพื> อ การรั บ รองสถาบัน การศึก ษาที> จัด การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขา
กิจกรรมบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๘
๘
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๑๓.๓.๒ แต่งตังอาจารย์
Y
ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาสาขากิจกรรมบําบัดทุกวิชา เพื>อทําหน้ าที>
ประสานงานกับฝ่ ายการศึกษาคณะฯ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร อาจารย์ ผ้ ูสอน และนักศึกษา พิ จารณา
เนื Yอหารายวิชา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการดําเนินการ
๑๓.๓.๓ ประธานหลักสูตรหรื อผู้แทนเข้ าร่ วมประชุมกับคณะอื>นในสถาบันที>เปิ ดสอนรายวิชา
ในหลักสูตร ได้ แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เพื>อแลกเปลี>ยนความคิดเห็น ค้ นหาปั ญหาการจัดการ
เรี ยนการสอน และหาแนวทางแก้ ไขร่ วมกัน
หมวดที" ๒ ข้ อ มูล เฉพาะของหลัก สูต ร
๑. ปรั ช ญา ความสําคัญ และวัต ถุป ระสงค์ ข องหลัก สูต ร
๑.๑ ปรั ช ญา
มุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความสามารถ เป็ นบัณฑิตที>มีศีลธรรม จริ ยธรรมอันดี ทังใน
Y
ด้ านการดํ าเนิ นชี วิต ส่วนบุคคลและด้ านวิ ช าชี พ กิ จ กรรมบํ าบัด ผสมผสานและประยุก ต์ ความรู้ ทาง
วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพได้ มาตรฐานสากล
๑.๒ วัต ถุป ระสงค์ ข องหลัก สูต ร
เพื>อสร้ างนักกิจกรรมบําบัดที>มีผลลัพธ์ทางการเรี ยนรู้ ดังนี Y
๑. อธิบายแนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิตในการพัฒนาทักษะการดูแลตนเอง การทํางานหรื อ
การศึกษา การใช้ เวลาว่าง การพักผ่อน และการมีสว่ นร่ วมทางสังคมในบริ บทของครอบครัว
และชุมชน
๒. ประยุกต์จรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ิมาตรฐานวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
ด้ วยการทํางานเพื>อสังคม
๓. ประเมินสมรรถนะของมนุษย์ อันได้ แก่ ความสามารถทางร่ างกาย จิตใจ การเรี ยนรู้ และ
พัฒนาการทุกช่วงวัย
๔. ออกแบบการปฏิบตั ิโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิตบุคคลที>มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
จิตใจ การเรี ยนรู้ และพัฒนาการ และการมีสขุ ภาพดีภายในบริ บทของครอบครัวและชุมชน

๙

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

๒. แผนพัฒนาปรั บ ปรุ ง
คาดว่าจะดําเนินการแล้ วเสร็ จครบถ้ วนภายในรอบการศึกษา ๔ ปี
๒.๑. การจัด การหลัก สูต ร
แผนการพัฒนา/เปลี"ย นแปลง
แผนการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ แห่ ง
ศตวรรษที> ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๖๔๓)
เน้ นให้ นั ก ศึ ก ษาให้ ความคิ ด เห็ น
คิ ด วิ เ คราะห์ ฝึ ก ปฏิ บัติ และประเมิน
ความรู้ ด้วยตนเอง
แผนการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดย
ใช้ ก ารประเมิ น เน้ น การเปลี> ย นแปลง
ของผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
(Transformative Assessment)

กลยุท ธ์
หลัก ฐาน/ดัช นีช ีวG ัด
เพิ>มพูนทักษะอาจารย์ ในการสอนโดย จํ านวนรายวิชาตามมคอ.๓-๔ในการ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาและสร้ างความรู้ สอนแบบวั ด ผลการเปลี> ย นแปลง
ด้ วยตัวเอง
พฤติกรรมของผู้เรี ยนให้ ร้ ู จักแสวงหา
และสร้ างความรู้ ด้วยตัวเอง
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที> เ น้ น
พัฒ นาการด้ า นเจตคติ ความรู้ และ
พฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย นโดยอิ ง แนวคิ ด
กิจกรรมการดําเนินชีวิต

จํ า นวนรายวิ ช าตามมคอ.๕-๖ ที> มี
ประเมิ น ผลที> เ น้ นพั ฒ นาการด้ าน
เจตคติ ความรู้ และพฤติ ก รรมของ
ผู้ เรี ย นโดยอิ ง แนวคิ ด กิ จ กรรมการ
ดําเนินชีวิต
พั ฒ นาทั ก ษะการสอนของอาจารย์ มีผลการประเมินทักษะการสอนของ
แบบเน้ นปั ญหา กรณี ศึกษา การวิจัย อาจารย์ตาม มคอ.๕-๖
โครงการ ผลงาน การทํางาน และ/หรื อ
การตกผลึก

แผนการพั ฒ นาทั ก ษะการสอนของ
อาจารย์ ตามผลการเรี ยนรู้ ทังY ๖ ด้ าน
ได้ แก่ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ความรู้
ปั ญญา ความสัมพันธ์ ระหว่างบุ ค คล
และความรับผิดชอบ การวิเคราะห์และ
การสื>อสาร การปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
แผนการพัฒนาระบบประเมินการเรี ยน สัม มนาอาจารย์ ผ้ ูรับผิ ด ชอบรายวิชา
การสอนและประเมินรายวิชา
และผู้ สอน เพื> อร่ วมกํ าหนดแนว
ทางการประเมินการเรี ยนการสอนและ
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 สังคม และความ
เป็ นเลิศ

๑๐

มี ผ ลการประเมิ น การเรี ย นการสอน
และการประเมินรายวิชาตาม มคอ.๗
นําผลการประเมินมาใช้ เพื>อปรับปรุ ง
คุณภาพการเรี ยนการสอน
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หมวดที" ๓ ระบบการจัด การศึก ษา การดําเนิน การ และโครงสร้ างของหลัก สูต ร
๑. ระบบการจัด การศึก ษา
๑.๑ ระบบ
การจัดการศึกษาให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและ
ปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๑.๑ การศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค
๑.๑.๒ การคิดจํานวนหน่วยกิต
- รายวิชาภาคทฤษฎี ที>ใช้ เวลาบรรยาย หรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว> โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (๑ ชัว> โมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต)
- รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที>ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว> โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (๒-๓ ชัว> โมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต)
- การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนามที> ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั>วโมงต่อภาคการศึก ษา
ปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต (๓-๖ ชัว> โมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต)
๑.๒ การจัด การศึก ษาภาคฤดูร้ อ น
มีการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ภาคฤดูร้อน สําหรับนักศึกษากิจกรรมบําบัดชันปี
Y ที> ๓
๑.๓ การเทีย บเคีย งหน่ วยกิต ในระบบทวิภ าค
ไม่มี
๒. การดําเนิน การหลัก สูต ร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนิน การเรี ย นการสอน
(๑) ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปกติ ๔ ปี การศึกษาและไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา เป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) การลงทะเบียนเรี ยน
เป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ทยาลัย มหิ ดล เรื> อ ง การขึนY ทะเบี ยนนักศึก ษาระดับปริ ญ ญาตรี แ ละการ
ลงทะเบียนเรี ยนหลักสูตรปกติ (ไทย) หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรต่อเนื>อง พ.ศ.๒๕๕๘
(๓) การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษา
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย มหิ ดล ว่าด้ วยการศึก ษาระดับ อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒
๑๑
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๒.๒ คุณสมบัต ขิ องผู้เ ข้ าศึก ษา
(๑) ต้ อ งเป็ น ผู้สํ าเร็ จ การศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ าสายวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์
(๒) การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
• นักเรี ยนที>เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• นักเรี ยนที>เข้ าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๓ ปั ญหาของนัก ศึก ษาแรกเข้ า
ปั ญหาการปรั บตัวในการเรี ยนจากระดับมัธยมศึกษามาเป็ นระดับมหาวิทยาลัย เช่น การแบ่งเวลาในการ
เรี ยนร่ วมกับการทํากิจกรรม การค้ นคว้ าหาความรู้ เพิ>มเติม
๒.๔ กลยุท ธ์ ใ นการดําเนิน การเพื"อ แก้ ไ ขปั ญหา/ข้ อ จํากัด ของนัก ศึก ษาในข้ อ ๒.๓
 จัดระบบอาจารย์ที>ปรึกษา ติดตามดูแลนักศึกษาเฉพาะราย
 คณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กํากับดูแลการจัดกิจกรรม
๒.๕. แผนการรั บ นัก ศึก ษาและผู้ส ําเร็จ การศึก ษาในระยะ ๕ ปี
จํานวนนัก ศึก ษาแต่ ล ะปี การศึก ษา
จํานวนนัก ศึก ษา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ชันปี
Y ที> ๑
๓๕
๓๕
๓๕
๓๕
๓๕
ชันปี
Y ที> ๒
๓๕
๓๕
๓๕
๓๕
ชันปี
Y ที> ๓
๓๕
๓๕
๓๕
ชันปี
Y ที> ๔
๓๕
๓๕
รวม
๓๕
๗๐
๑๐๕
๑๔๐
๑๔๐
คาดว่ าจะจบการศึก ษา
๓๕
๓๕
๒.๖ งบประมาณตามแผน
ตารางแสดงงบประมาณ โดยจํ าแนกรายละเอี ยดตามหัวข้ อการเสนอตังY งบประมาณจากข้ อมู ลจริ ง
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๔

๑๒
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๒.๖.๑ รายรั บและประมาณการรายรั บ
รายการ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑. งบประมาณแผ่ นดิน
- งบดําเนินการ
๒. งบประมาณเงิน รายได้
๑) ค่ าธรรมเนียมการศึกษา
๒๖,๒๕๐
๒๖,๒๕๐
๒๖,๒๕๐
๒๖,๒๕๐
๒๖,๒๕๐
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าเฉพาะ
นักศึกษาใหม่ (๗๕๐ บาทต่อคน)
- ค่าธรรมเนียมประจําภาค
๗๙๑,๐๐๐
๙๐๓,๐๐๐
๙๕๙,๐๐๐
๙๘๐,๐๐๐
๙๘๐,๐๐๐
(๓,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา)
๒) ค่ าหน่ วยกิต*
- บรรยาย หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท
๘๔๙,๒๐๐ ๑,๑๐๖,๔๐๐ ๑,๑๒๖,๘๐๐ ๑,๑๑๓,๐๐๐ ๑,๑๑๓,๐๐๐
- ปฏิบตั ิ/ปฏิบตั ิทางคลินิก ๔๐๐ บาท
๓) ค่ าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตร ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๑,๓๗๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐๐
(๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา)
๒,๗๙๖,๔๕๐ ๓,๓๒๕,๖๕๐ ๓,๔๘๒,๐๕๐ ๓,๕๑๙,๒๕๐ ๓,๕๑๙,๒๕๐
รวมทังG สินG (บาท/ปี )
หมายเหตุ:
* ประมาณการรายรับเฉพาะค่าหน่วยกิตของสาขาวิชากิจกรรมบําบัดยังไม่ได้ จดั สรรระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (๔๐%)
สาขากิจกรรมบําบัด คณะกายภาพบําบัด (๖๐%) ตัวเลขในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประมาณการจากจํานวนนักศึกษาทุกชันปี
Y
ปี ละประมาณ ๓๐-๓๕ คน

๑๓
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มคอ.๒

๒.๖.๒ รายจ่ ายและประมาณการรายจ่ าย
รายการ

๒๕๖๐

๑ .งบบุคลากร (บาท/ปี )
- เงินเดือนอาจารย์
๔,๓๓๘,๕๔๕.๑๘
- เงินเดือนบุคลากร*
๑,๒๙๗,๑๒๑.๖๗
- เงินจัดสรรพัฒนาอาจารย์* ๓๙๖,๐๐๐.๐๐
๒ .งบดําเนินการ (บาท/ปี )
๖๐๒,๕๗๖.๐๓
- ค่าจ้ างสอนรายวิชา/
ค่าตอบแทน*
๔๖๙,๙๑๘.๒๖
- ค่าสาธาณูปโภค*
- ค่าใช้ สอย*
๑,๒๔๗,,๒๓๗.๗๒
- ค่าวัสดุการศึกษา*
๓๑๘,๖๘๓.๘๘
๓ .งบลงทุน (บาท/ปี )
๑,๖๒๙,๘๔๗.๖๙
- ค่าเสื>อมครุ ภณ
ั ฑ์*
๒,๐๐๗,๔๘๘.๗๓
- ค่าเสื>อมอาคาร*
๔ .เงิน อุดหนุน การศึกษา
(บาท/ปี )
- เงินอุดหนุนการศึกษา และ ๑๐๕,๒๑๑.๐๒
อื>นๆ
เช่น ทุนเรี ยนดี ทุนขาดแคลน
ทุนช่วยเหลือนํ Yาท่วม เป็ นต้ น*
รวมทังG สินG (บาท/ปี )

๑๒,๔๑๒,๖๓๐.๑๘

๒๕๖๑

ปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๔,๗๗๒,๓๙๙.๗๐
๑,๔๒๖,๘๓๓.๘๔
๔๓๕,๖๐๐.๐๐

๕,๒๔๙,๖๓๙.๖๗
๑,๕๖๙,๕๑๗.๒๒
๔๗๙,๑๖๐.๐๐

๕,๗๗๔,๖๐๓.๖๓
๑,๗๒๖,๔๖๘.๙๕
๕๒๗,๐๗๖.๐๐

๖,๓๕๒,๐๖๔.๐๐
๑,๘๙๙,๑๑๕.๘๔
๕๗๙,๗๘๓.๖๐

๖๖๒,๘๓๓.๖๓

๗๒๙,๑๑๗.๐๐

๘๐๒,๐๒๘.๖๙

๘๘๒,๒๓๑.๕๖

๕๑๖,๙๑๐.๐๙
๑,๓๗๑,๙๖๑.๔๙
๓๕๐,๕๕๒.๒๗

๕๖๘,๖๐๑.๑๐
๑,๕๐๙,๑๕๗.๖๔
๓๘๕,๖๐๗.๕๐

๖๒๕,๔๖๑.๒๑
๑,๖๖๐,๐๗๓.๔๐
๔๒๔,๑๖๘.๒๕

๖๘๘,๐๐๗.๓๓
๑,๘๒๖,๐๘๐.๗๔
๔๖๖,๕๘๕.๐๗

๑,๗๙๒,๘๓๒.๔๖
๒,๒๐๘,๒๓๗.๖๐

๑,๙๗๒,๑๑๕.๗๑
๒,๔๒๙,๐๖๑.๓๖

๒,๑๖๙,๓๒๗.๒๘
๒,๖๗๑,๙๖๗.๔๙

๒,๓๘๖,๒๖๐.๐๑
๒,๙๓๙,๑๖๔.๒๔

๑๑๕,๗๓๒.๑๒

๑๒๗,๓๐๕.๓๓

๑๔๐,๐๓๕.๘๖

๑๕๔,๐๓๙.๔๕

๑๓,๖๕๓,๘๙๓.๑๙

๑๕,๐๑๙,๒๘๒.๕๑ ๑๖,๕๒๑,๒๑๐.๗๖ ๑๘,๑๗๓,๓๓๑.๘๔

หมายเหตุ :
* เป็ นรายจ่ายที>คณะกายภาพบําบัด หรื อส่วนกลางเป็ นผู้จ่าย เนื>องจากเป็ นค่าใช้ จ่ายที>เกิดจากการใช้ ร่วมกันทังY
สาขาวิชากิจกรรมบําบัด และสาขาวิชากายภาพบําบัด โดยประมาณการจากปี การศึกษา ๒๕๕๙ และเพิ>มอีก
๑๐% ในปี ถดั ไป

๑๔
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มคอ.๒

๒.๖.๓ ประมาณการค่ าใช้ จ่ ายต่ อ หัวในการผลิต นัก ศึก ษาตลอดหลัก สูต ร
ประมาณการค่าใช้ จ่ายโดยใช้ ฐานข้ อมูล ปี การศึกษา ๒๕๕๙ คิดจากจํ านวนนักศึกษาจริ ง และเพิ> ม
ค่าใช้ จ่ายในปี ถัดไปประมาณ ๑๐% โดยประมาณการจากการรั บนักศึกษาใหม่ ๓๕ คน และคิดรายจ่ายแบบ
สมมติคาดการณ์ลว่ งหน้ า ในปี การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓
ปี งบประมาณ พ.ศ.
ประมาณการค่ าใช้ จ่ าย
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
ค่ าใช้ จ่ าย : นักศึกษา*

๑๐๙,๘๔๖.๒๘

๑๐๕,๘๔๔.๑๓

๑๐๙,๖๒๙.๘๐

๑๑๘,๐๐๘.๖๕

ค่ าใช้ จ่ าย : หลักสูตร**

๔๓๙,๓๘๕.๑๔

๔๒๓,๓๗๖.๕๓

๔๓๘,๕๑๙.๒๐

๔๗๒,๐๓๔.๕๙

จํานวนนักศึกษา

๑๑๓

๑๒๙

๑๓๗

๑๔๐

หมายเหตุ :
* การประมาณการค่าใช้ จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ = (รายจ่ายทังหมด/จํ
Y
านวนนักศึกษา/ปี )
= ๑๒,๔๑๒,๖๓๐.๑๘/๑๑๓ = ๑๐๙,๘๔๖.๒๘ บาท/นักศึกษา/ปี
** ค่าใช้ จ่ายต่อหัวตลอดหลักสูตรปี การศึกษา ๒๕๖๐
= ๑๐๙,๘๔๖.๒๘ บาท/คน/ปี x ๔ ปี
= ๔๓๙,๓๘๕.๑๔ บาท
๒.๗ ระบบการศึก ษา
ระบบการศึก ษาเป็ น แบบชันY เรี ย น ข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ว่ า ด้ ว ยการศึก ษาระดับ
อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ ข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ว่ า ด้ ว ยการศึก ษาระดับ
อนุป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี (ฉบับ ที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ว่าด้ ว ย
การศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๘ การเทีย บโอนหน่ วยกิต รายวิช าและการลงทะเบีย นเรี ย นข้ ามมหาวิท ยาลัย
นักศึกษาที> เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื>นมาก่อน เมื>อเข้ าศึกษาในหลักสูตรนี Y สามารถ
เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ได้ ทั งY นี ใY ห้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การและข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๕
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มคอ.๒

๓. หลัก สูต รและอาจารย์ ผ้ ูส อน
๓.๑. หลัก สูต ร
โครงสร้ างของหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที>สอดคล้ องกับที>กําหนดไว้ ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี Y
๓.๑.๑. จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลัก สูต ร
๑๓๓ หน่ วยกิต
๓.๑.๒. โครงสร้ างของหลัก สูต ร
ก. หมวดวิช าศึก ษาทั"วไป ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่ วยกิต
- กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๙
- กลุม่ วิชาภาษา
๙
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๗
- กลุม่ วิชาสุขภาพและนันทนาการ
๕
ข. หมวดวิช าเฉพาะ
๙๗ หน่ วยกิต
- กลุม่ วิชาพื Yนฐานวิชาชีพ
๒๔
- กลุม่ วิชาชีพ
๗๓
ค. หมวดวิช าเลือ กเสรี ไม่น้อยกว่า
๖ หน่ วยกิต
๓.๑.๓. ความหมายของรหัส รายวิช าในหลัก สูต ร
รหัสรายวิชา ประกอบด้ วยตัวอักษรและตัวเลขรวม ๗ หลัก ๔ หลักแรก เป็ นตัวอักษร และ ๓
หลักหลัง เป็ นตัวเลข
(๑) ตัวอัก ษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี Y
 ตัวอัก ษร ๒ หลัก แรก เป็ นอักษรย่อของมหาวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน
ในมหาวิทยาลัยมหิดลที>รับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานันY
MU (มม) หมายถึง
มหาวิทยาลัยมหิดล
LA (ศศ) หมายถึง
คณะศิลปศาสตร์
SC (วท) หมายถึง
คณะวิทยาศาสตร์
SH (สม) หมายถึง
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
SP (วก) หมายถึง
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
PT (กภ) หมายถึง
คณะกายภาพบําบัด
 ตัวอัก ษร ๒ หลัก หลัง เป็ นอักษรย่อของหน่วยงาน/ภาควิชา/คณะ/สถาบัน
ในมหาวิทยาลัยมหิดลที>รับผิดชอบจัดสอนในรายวิชานันY
GE (ศท) หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทัว> ไป
BI (ชว) หมายถึง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
CH (คม) หมายถึง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
PY (ฟส) หมายถึง
ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
๑๖
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EN
FE
TH
SS

(ภอ)
(พฐ)
(ภท)
(สค)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

HU (มน)

หมายถึง

ED (ศษ)

หมายถึง

PT (กภ)
OT (กก)

หมายถึง
หมายถึง

มคอ.๒

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
หมวดวิชาพื Yนฐาน คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ภาควิชาศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กลุม่ วิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด
กลุม่ วิชากิจกรรมบําบัด คณะกายภาพบําบัด

(๒) ตัวเลข ๓ หลัก ตามหลังตัวอัก ษร มีความหมายดังนี Y
 เลขตัวหน้ า (หลักร้ อย)
หมายถึง ชันปี
Y ที>เรี ยน
 เลขตัวกลางและตัวหลัง (หลักสิบและหลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมรายวิชา รหัส
วิชาที>เปิ ดสอนและเป็ นไปตามระเบียบของคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล
(๓) ตัวเลขในวงเล็บ มีความหมายดังนี Y
 ตัวแรก หมายถึง จํานวนชัว> โมงของการจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีตอ่
สัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา
 ตัวที>สอง หมายถึง จํานวนชัว> โมงของการจัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิตอ่
สัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา หรื อจํานวนชัว> โมงของการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกตลอดภาคการศึกษา
 ตัวที>สาม หมายถึง จํานวนชัว> โมงของการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษาต่อสัปดาห์

๑๗
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มคอ.๒

ก. หมวดวิช าศึก ษาทั"วไป

๓๐ หน่ วยกิต

กลุ่ม วิช ามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

๙ หน่ วยกิต

มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
สมสค
SHSS

๑๐๑
101
๑๐๒
102
๑๐๓
103
๓๐๖
306

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
การศึกษาทัว> ไปเพื>อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
General Education for Human Development
2 (1-2-3)
สังคมศึกษาเพื>อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
ศิลปวิทยาการเพื>อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)
จิตวิทยาประยุกต์
๒ (๒-๐-๔)
Applied Psychology
2 (2-0-4)

กลุ่ม วิช าภาษา

๙ หน่ วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
ศศภอ ๑๐๓* ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103* English Level 1
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๔* ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104* English Level 2
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๕* ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105* English Level 3
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๖* ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106* English Level 4
3 (2-2-5)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
* วิชากลุม่ ภาษา รวมทังสิ
Y Yน ๙ หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาบังคับ ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทย
เพื>อการสื>อสาร ๓ หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษจํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต จัดกลุม่ การเรี ยนการสอน
ตรงตามระดับความสามรรถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป็ นรายวิชาภาษาอังกฤษ ๑-๔

๑๘
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กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์

วทชว
SCBI
วทคณ
SCMA
วทฟส
SCPY

๑๑๔
114
๑๘๒
182
๑๕๙
159

๗ หน่ วยกิต

ชีววิทยาขันพื
Y Yนฐาน
Basic Biology
สถิติศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Statistic for Health Science
ฟิ สิกส์เบื Yองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Elementary Physics for Health Science

กลุ่ม วิช าสุข ภาพและนัน ทนาการ*

สมศษ
SHED
สมศษ
SHED
สมศษ
SHED
สมศษ
SHED
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE
วกศท
SPGE

๑๑๔
114
๑๑๗
117
๑๑๘
118
๑๒๖
126
๑๐๑
101
๑๐๒
102
๑๐๓
103
๑๐๔
104
๑๐๕
105
๑๐๙
109

มคอ.๒

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๕ หน่ วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กิจกรรมพลศึกษา – ลีลาศ
๑ (๐-๒-๑)
Physical Education Activity – Social dance
1 (0-2-1)
กิจกรรมพลศึกษา – แบดมินตัน
๑ (๐-๒-๑)
Physical Education Activity – Badminton
1 (0-2-1)
กิจกรรมพลศึกษา – เทนนิส
๑ (๐-๒-๑)
Physical Education Activity – Tennis
1 (0-2-1)
กิจกรรมพลศึกษา – เปตอง
๑ (๐-๒-๑)
Physical Education Activity - Petaunge
1 (0-2-1)
แอโรบิคเพื>อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
Aerobics for Health
2 (1-2-3)
โยคะเพื>อสุขภาพ
๒ (๑-๒-๓)
Yoga for Health
2 (1-2-3)
เสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย
๒ (๑-๒-๓)
Body Conditioning
2 (1-2-3)
เทนนิส
๒ (๑-๒-๓)
Lawn Tennis
2 (1-2-3)
ฟุตบอล
๒ (๑-๒-๓)
Soccer
2 (1-2-3)
ว่ายนํ Yา
๒ (๑-๒-๓)
Swimming
2 (1-2-3)
๑๙

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
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)
๒ (๑-๒-๓)
กภกก ๑๒๒ สุนทรี ยการเปลี>ยนแปลงตัวเอง
PTOT 122 Aesthetic Self Transformation
2 (1-2-3)
* เรี ยนกลุม่ วิชาสุขภาพและนันทนาการ ๕ หน่วยกิต ประกอบด้ วยบังคับเรี ยน ได่แก่ วิชา กภกก ๑๒๒ สุนทรี ย
การเปลี>ยนแปลงตัวเอง จํานวน ๒ หน่วยกิต และเลือกเรี ยนอีก ๓ หน่วยกิต

ข. หมวดวิช าเฉพาะ

๙๗ หน่ วยกิต

กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ
(ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการวิชาชีพ สาขา
กิจกรรมบําบัด)

๒๔ หน่ วยกิต

วทคม
SCCH
วทสร
SCPS
กภกภ
PTPT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT

๑๐๒
102
๒๐๒
202
๓๐๙
309
๑๒๑
121
๒๐๒
202
๒๐๕
205

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
เคมีทวั> ไป
๓ (๓-๐-๖)
General Chemistry
3 (3-0-6)
สรี รวิทยาพื Yนฐาน
๓ (๒-๓-๕)
Basic Physiology
3 (2-3-5)
เภสัชวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๑ (๑-๐-๒)
Pharmacology for Health Science
1 (1-0-2)
กายวิภาคศาสตร์ พื Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Basic Anatomy for Occupational Therapists
2 (1-2-3)
มหกายวิภาคศาสตร์ สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๓ (๓-๐-๖)
Gross Anatomy for Occupational Therapists
3 (3-0-6)
สภาวะทางการแพทย์สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๒-๐-๔)
Medical Conditions for Occupational Therapists
2 (2-0-4)
๒๐
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กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT

๒๒๕
225
๒๒๙
229
๒๓๑
231
๒๓๕
235

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
ปฏิบตั ิการทางมหกายวิภาคศาสตร์
๓ (๐-๖-๓)
Laboratory of Gross Anatomy
3 (0-6-3)
การสังเกตทางคลินิกและการให้ เหตุผลทางคลินิกพื Yนฐาน
๒ (๑-๒-๓)
Clinical Observation and Basic Clinical Reasoning
2 (1-2-3)
หลักการพยาบาลสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Principle of Nursing for Occupational Therapists
2 (1-2-3)
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๓ (๒-๒-๕)
Neuroanatomy for Occupational Therapists
3 (2-2-5)

กลุ่ม วิช าชีพ
(ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต ตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการวิชาชีพ สาขา
กิจกรรมบําบัด)

กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT

๑๑๐
110
๑๑๒
112
๒๒๑
221
๒๒๒
222
๒๒๖
226
๒๒๘
228
๒๓๒
232
๒๓๓
233

มคอ.๒

๗๓ หน่ วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
บทนําสูก่ ิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Introduction to Occupational Therapy
2 (1-2-3)
หลักการพื Yนฐานของกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Basic Principle of Occupational Therapy
2 (1-2-3)
สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต
๒ (๑-๒-๓)
Occupational Performance Across Life Span
2 (1-2-3)
การประเมินขันพื
Y Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Basic Assessment for Occupational Therapists
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๑
๒ (๑-๒-๓)
Occupational Therapy for Physical Health 1
2 (1-2-3)
จลนศาสตร์ ในกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Kinesiology in Occupational Therapy
2 (1-2-3)
กิจวัตรประจําวันและการฟื นY ฟูสมรรถภาพ
๒ (๑-๒-๓)
Activities of Daily Living and Rehabilitation
2 (1-2-3)
การวิเคราะห์และการปรับสื>อเพื>อการบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Therapeutic Analysis and Adaptation
2 (1-2-3)

๒๑
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กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT

๒๓๔
234
๒๓๖
236
๒๓๗
237
๒๓๙
239
๓๒๐
320
๓๒๒
322
๓๓๑
331
๓๓๒
332
๓๓๓
333
๓๓๘
338
๓๓๙
339
๓๔๑
341
๓๘๒
382
๓๘๓
383

มคอ.๒

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
การประเมินขันสู
Y งสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Advanced Evaluation for Occupational Therapists
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่ น ๑
๓ (๒-๒-๕)
Occupational Therapy for Children and Adolescence 1
3 (2-2-5)
การปรับศักยภาพกิจกรรมการดําเนินชีวิต
๒ (๑-๒-๓)
Adaptation of Occupational Potential
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดจิตสังคม ๑
๒ (๑-๒-๓)
Psychosocial Occupational Therapy 1
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๒
๓ (๒-๒-๕)
Occupational Therapy for Physical Health 2
3 (2-2-5)
การดัดแปรสิ>งแวดล้ อมและเทคโนโลยีเครื> องช่วย
๒ (๑-๒-๓)
Environmental Modification and Assistive Technology
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดสําหรับผู้สงู อายุ
๒ (๑-๒-๓)
Occupational Therapy for Elders
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่ น ๒
๓ (๒-๒-๕)
Occupational Therapy for Children and Adolescence 2
3 (2-2-5)
เฝื อก กายอุปกรณ์เสริ ม และกายอุปกรณ์เทียม
๒ (๑-๒-๓)
Splint Orthosis and Prosthesis
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดในชุมชน
๓ (๑-๖-๔)
Occupational Therapy in Community
3 (1-6-4)
กิจกรรมบําบัดจิตสังคม ๒
๒ (๑-๒-๓)
Psychosocial Occupational Therapy 2
2 (1-2-3)
ทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy
2 (1-2-3)
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
๔ (๐-๑๖-๔)
Clinical Practice 1
4 (0-16-4)
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
๕ (๐-๒๐-๕)
Clinical Practice 2
5 (0-20-5)

๒๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กภกก
PTOT

๔๐๓
403

กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT

๔๐๔
404
๔๐๕
405
๔๒๕
425
๔๒๖
426
๔๘๑
481
๔๘๒
482
๔๙๑
491
๔๙๒
492

กิจกรรมบําบัดในการยศาสตร์ และการฟื นY ฟูการประกอบอาชีพ
Occupational Therapy in Ergonomics and Vocational
Rehabilitation
กฎหมายและความเป็ นผู้นําสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
Laws and Leadership for Occupational Therapists
การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทางกิจกรรมบําบัด
Evidence Based Practice in Occupational Therapy
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑
Seminar in Occupational Therapy 1
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๒
Seminar in Occupational Therapy 2
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
Clinical Practice 3
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
Clinical Practice 4
โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด ๑
Research Project in Occupational Therapy 1
โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด ๒
Research Project in Occupational Therapy 2

๒๓

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)
๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)
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ค. หมวดวิช าเสรี

มคอ.๒

๖ หน่ วยกิต

ซึง> เลือกได้ ในวิชาที>สอนในมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น
ศศภอ
LAEN
ศศพฐ
LAFE
กภกก
PTOT
สมมน
SHHU
สมมน
SHHU
สมมน
SHHU
สมสค
SHSS

๒๖๗
267
๑๓๑
131
๑๒๒
122
๑๐๙
109
๑๑๒
112
๑๒๓
123
๑๔๔
144

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
การละครสร้ างสรรค์
๒ (๑-๒-๓)
Creative Drama
2 (1-2-3)
มนุษย์กบั ความสามารถในการสื>อสาร
๓ (๓-๐-๖)
Man and Communication Competence
3 (3-0-6)
สุนทรี ยการเปลี>ยนแปลงตัวเอง
๒ (๑-๒-๓)
Aesthetic Self Transformation
2 (1-2-3)
ศาสนากับการรักษาโรค
๒ (๒-๐-๔)
Religion and Healing
2 (2-0-4)
พลวัตรของกลุม่ และการทํางานเป็ นทีม
๒ (๒-๐-๔)
Group Dynamics and Teamwork
2 (2-0-4)
มนุษยศาสตร์ บรู ณาการ
๓ (๓-๐-๖)
Integrated Humanities
3 (3-0-6)
หลักการสื>อสาร
๒ (๒-๐-๔)
Principle of Communication
2 (2-0-4)

หรื อรายวิชาอื>นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ

๒๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึก ษา
นักศึกษากิจกรรมบําบัดสามารถลงทะเบียนในช่วง ๔ ปี การศึกษา ดังนี Y
ปี ที" 1
ภาคการศึก ษาที" 1
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
มมศท ๑๐๑*
การศึกษาทัว> ไปเพื>อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101*
General Education for Human Development
2 (1-2-3)
มมศท ๑๐๒*
สังคมศึกษาเพื>อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102*
Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
มมศท ๑๐๓**
ศิลปวิทยาการเพื>อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103**
Arts and Sciences for Human Development
ศศภท ๑๐๐**
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร
LATH 100**
Art of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103-105 English Level I-III
3 (2-2-5)
วทชว ๑๑๔
ชีววิทยาขันพื
Y Yนฐาน
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 114
Basic Biology
2 (2-0-4)
วทคม ๑๐๒
เคมีทวั> ไป
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 102
General Chemistry
3 (3-0-6)
กภกก ๑๑๐
บทนําสูก่ ิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 110
Introduction to Occupational Therapy
2 (1-2-3)
กภกก ๑๑๒
หลักการพื Yนฐานของกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 112
Basic Principle of Occupational Therapy
2 (1-2-3)
กภกก ๑๒๒
สุนทรี ยการเปลี>ยนแปลงตัวเอง
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)
รวมหน่ วยกิต
Credit in Total

๒๑ หน่ วยกิต
21 Credits

๒๕

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ภาคการศึก ษาที" 2
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
ศศภท
LATH
ศศภอ
LAEN
วทคณ
SCMA
วทฟส
SCPY
สมสค
SHSS
กภกก
PTOT
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

๑๐๑*
101*
๑๐๒*
102*
๑๐๓**
103**
๑๐๐**
100**
๑๐๔-๑๐๖
104-106
๑๘๒
182
๑๕๙
159
๓๐๖
306
๑๒๑
121
XXX
XXX
XXX
XXX

การศึกษาทัว> ไปเพื>อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื>อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปะวิทยาการเพื>อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร
Art of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔
English Level II-IV
สถิติศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Statistic for Health Science
ฟิ สิกส์เบื Yองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Elementary Physics for Health Science
จิตวิทยาประยุกต์
Applied Psychology
กายวิภาคศาสตร์ พื Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
Basic Anatomy for Occupational Therapists
วิชาเลือกเสรี
Elective Course
กลุม่ วิชาสุขภาพและนันทนาการ
Health and Recreation

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (X-X-X)
2 (X-X-X)
๓ (X-X-X)
3 (X-X-X)

รวมหน่ วยกิต
Credit in Total

๒๒ หน่ วยกิต
22 Credits

๒๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

*จัดการเรี ยนการสอนต่อเนื>องทังY ๒ ภาคการศึกษาแต่นบั หน่วยกิตในภาคการศึกษาที> ๑ เรี ยนตลอดปี การศึกษา
และประเมินผลการศึกษาปลายปี การศึกษา
มมศท ๑๐๑*
การศึกษาทัว> ไปเพื>อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101*
General Education for Human Development
2 (1-2-3)
มมศท ๑๐๒*
สังคมศึกษาเพื>อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102*
Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
**จัดการเรี ยนการสอนต่อเนื>องทังY ๒ ภาคการศึกษาแต่นบั หน่วยกิตในภาคการศึกษาที> ๒ เรี ยนตลอดปี การศึกษา
และประเมินผลการศึกษาปลายปี การศึกษา
มมศท ๑๐๓**
ศิลปวิทยาการเพื>อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103**
Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)
ศศภท ๑๐๐**
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื>อการสื>อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100**
Art of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)

๒๗

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ปี ที" 2
ภาคการศึก ษาที" 1

กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT

๒๐๒
202
๒๐๕
205
๒๒๑
221
๒๒๒
222
๒๒๕
225
๒๒๙
229
๒๓๑
231
๒๓๒
232
๒๓๓
233

จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
มหกายวิภาคศาสตร์ สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๓ (๓-๐-๖)
Gross Anatomy for Occupational Therapists
3 (3-0-6)
สภาวะทางการแพทย์สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๒-๐-๔)
Medical Conditions for Occupational Therapists
2 (2-0-4)
สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต
๒ (๑-๒-๓)
Occupational Performance Across Life Span
2 (1-2-3)
การประเมินขันพื
Y Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Basic Assessment for Occupational Therapists
2 (1-2-3)
ปฏิบตั ิการทางมหกายวิภาคศาสตร์
๓ (๐-๖-๓)
Laboratory of Gross Anatomy
3 (0-6-3)
การสังเกตทางคลินิกและการให้ เหตุผลทางคลินิกพื Yนฐาน
๒ (๑-๒-๓)
Clinical Observation and Basic Clinical Reasoning
2 (1-2-3)
หลักการพยาบาลสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Principle of Nursing for Occupational Therapists
2 (1-2-3)
กิจวัตรประจําวันและการฟื นY ฟูสมรรถภาพ
๒ (๑-๒-๓)
Activities of Daily Living and Rehabilitation
2 (1-2-3)
การวิเคราะห์และการปรับสื>อเพื>อการบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Therapeutic Analysis and Adaptation
2 (1-2-3)
รวมหน่ วยกิต
Credit in Total

๒๐ หน่ วยกิต
20 Credits

๒๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ภาคการศึก ษาที" 2

วทสร
SCPS
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT

๒๐๒
202
๒๒๖
226
๒๒๘
228
๒๓๕
235
๒๓๔
234
๒๓๖
236
๒๓๗
237
๒๓๙
239

จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
สรี รวิทยาพื Yนฐาน
๓ (๒-๓-๕)
Basic Physiology
3 (2-3-5)
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๑
๒ (๑-๒-๓)
Occupational Therapy for Physical Health 1
2 (1-2-3)
จลนศาสตร์ ในกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Kinesiology in Occupational Theray
2 (1-2-3)
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๓ (๒-๒-๕)
Neuroanatomy for Occupational Therapists
3 (2-2-5)
การประเมินขันสู
Y งสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Advanced Evaluation for Occupational Therapists
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่ น ๑
๓ (๒-๒-๕)
Occupational Therapy for Children and Adolescence 1
3 (2-2-5)
การปรับศักยภาพกิจกรรมการดําเนินชีวิต
๒ (๑-๒-๓)
Adaptation of Occupational Potential
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดจิตสังคม ๑
๒ (๑-๒-๓)
Psychosocial Occupational Therapy 1
2 (1-2-3)
รวมหน่ วยกิต
Credit in Total

๑๙ หน่ วยกิต
19 Credits

๒๙

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ปี ที" 3
ภาคการศึก ษาที" 1

กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
XXXX
XXXX

๓๒๐
320
๓๒๒
322
๓๓๑
331
๓๓๒
332
๓๓๓
333
๓๓๙
339
XXX
XXX

จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๒
๓ (๒-๒-๕)
Occupational Therapy for Physical Health 2
3 (2-2-5)
การดัดแปรสิ>งแวดล้ อมและเทคโนโลยีเครื> องช่วย
๒ (๑-๒-๓)
Environmental Modification and Assistive Technology
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดสําหรับผู้สงู อายุ
๒ (๑-๒-๓)
Occupational Therapy for Elders
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่ น ๒
๓ (๒-๒-๕)
Occupational Therapy for Children and Adolescence 2
3 (2-2-5)
เฝื อก กายอุปกรณ์เสริ ม และกายอุปกรณ์เทียม
๒ (๑-๒-๓)
Splint Orthosis and Prosthesis
2 (1-2-3)
กิจกรรมบําบัดจิตสังคม ๒
๒ (๑-๒-๓)
Psychosocial Occupational Therapy 2
2 (1-2-3)
วิชาเลือกเสรี
๒ (X-X-X)
Elective Course
2 (X-X-X)
รวมหน่ วยกิต
Credit in Total

๑๖ หน่ วยกิต
16 Credits

๓๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ภาคการศึก ษาที" 2
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
กภกภ
PTPT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT

๓๐๙
309
๓๓๘
338
๓๔๑
341
๓๘๒
382

เภสัชวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Pharmacology for Health Science
กิจกรรมบําบัดในชุมชน
Occupational Therapy in Community
ทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบําบัด
Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
Clinical Practice 1

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๓ (๑-๖-๔)
3 (1-6-4)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)

รวมหน่ วยกิต
Credit in Total

๑๐ หน่ วยกิต
10 Credits

ภาคการศึก ษาฤดูร้ อ น

กภกก ๓๘๓
PTOT 383

จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
๕ (๐-๒๐-๕)
5 (0-20-5)

ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
Clinical Practice 2

๓๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

มคอ.๒

ปี ที" 4
ภาคการศึก ษาที" 1
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT

๔๐๓
403
๔๐๔
404
๔๘๑
481
๔๙๑
491

กิจกรรมบําบัดในการยศาสตร์ และการฟื นY ฟูการประกอบอาชีพ
Occupational Therapy in Ergonomics and Vocational Rehabilitation
กฎหมายและความเป็ นผู้นําสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
Laws and Leadership for Occupational Therapists
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
Clinical Practice 3
โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด ๑
Research Project in Occupational Therapy 1

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)

รวมหน่ วยกิต
Credit in Total

๑๐ หน่ วยกิต
10 Credits

๓๒

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ภาคการศึก ษาที" 2
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)

กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT
กภกก
PTOT

๔๐๕
405
๔๒๕
425
๔๒๖
426
๔๘๒
482
๔๙๒
492

การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทางกิจกรรมบําบัด
Evidence Based Practice in Occupational Therapy
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑
Seminar in Occupational Therapy 1
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๒
Seminar in Occupational Therapy 2
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
Clinical Practice 4
โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด ๒
Research Project in Occupational Therapy 2

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
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มคอ.๒

๓.๑.๕ คําอธิบ ายรายวิช า
คําอธิบายรายวิชา ภาคผนวก ก
๓.๒. ชื"อ ตําแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ ป ระจําหลัก สูต ร
เลขบัต รประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ ง
ลําดับ
ชื"อ – นามสุก ล
ทางวิช าการ
๑
๓-๘๖๐๓-๐๐๑๓x-xx-x
อาจารย์
นางสาวกันนิกา เพิ>มพูนพัฒนา

๒

๓-๕๗๐๙-๐๐๖x-xx-x
นายพีรเดช ธิจนั ทร์ เปี ยง

๓

๓-๕๐๑๒-๐๐๗๙x-xx-x
นายวีรวัฒน์ แสนศรี

๔

๓-๑๐๐๙-๐๔๕๐x-xx-x
นายศุภลักษณ์ เข็มทอง

๕

๓-๕๐๐๗-๐๐๕๒x-xx-x
นายอนุชาติ เขื>อนนิล

คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
สถาบัน : ปี ที"ส ําเร็จ การศึก ษา
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๘
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๕
อาจารย์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๙
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๕
อาจารย์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
วท.ม. (สรี รวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๙
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Occupational Therapy)
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๕๐
M.Clin.Sc.(Mental Health)
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๔๗
วท.ม.(สรี รวิทยาของการออกกําลังกาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๒
วท.บ.(กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๓๙
อาจารย์
Ph.D. (Occupational Science)
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๖
M.Sc. (Health Sciences)
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๒
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๖
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๓
๓๔
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อาจารย์ ป ระจํา
เลขบัต รประจําตัวประชาชน
ลําดับ
ชื"อ – นามสุก ล
๑
๓-๘๖๐๓-๐๐๑๓x-xx-x
นางสาวกันนิกา เพิ>มพูนพัฒนา

มคอ.๒

๓.๒.๒

ตําแหน่ ง
ทางวิช าการ
อาจารย์

๒*

๑-๘๓๙๙-๐๐๐๒x-xx-x
นางสาวนนทิชา ถาวรไพบูลย์บตุ ร

อาจารย์

๓

๓-๕๗๐๙-๐๐๖x-xx-x
นายพีรเดช ธิจนั ทร์ เปี ยง

อาจารย์

๔*

๓-๕๐๑๔-๐๐๐๑x-xx-x
นางสาวมะลิวลั ย์ เรื อนคํา

อาจารย์

๕

๓-๕๑๐๑๐๐๗๘ x-xx-x
นายวินยั ฉัตรทอง

อาจารย์

๖

๓-๕๐๑๒-๐๐๗๙x-xx-x
นายวีรวัฒน์ แสนศรี

อาจารย์

๓๕

คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
สถาบัน : ปี ที"ส ําเร็จ การศึก ษา
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๘
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๕
วท.ม. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๕๓
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๙
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๙
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๕
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๐
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๔
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๑
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๖
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๖
วท.ม. (สรี รวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๙
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๕
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มคอ.๒

เลขบัต รประจําตัวประชาชน
ชื"อ – นามสุก ล

ตําแหน่ ง
ทางวิช าการ

คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
สถาบัน : ปี ที"ส ําเร็จ การศึก ษา

๗*

๓-๕๘๐๑-๐๐๑๗x-xx-x
นางสาววัฒนารี อัมมวรรธน์

อาจารย์

๘*

๑-๕๐๙๙-๐๐๐๙x-xx-x
นางสาวศิรินนั ท์ ไชยพันธ์โก๋

อาจารย์

๙

๓-๑๐๐๙-๐๔๕๐x-xx-x
นายศุภลักษณ์ เข็มทอง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

๑๐

๓-๕๑๐๑-๐๐๗๘x-xx-x
นางสาวสุพรรษา ตาใจ

อาจารย์

๑๑

๓-๕๐๙๙-๐๐๙๘x-xx-x
นายสุรชาต สุขศรี วรรณ

อาจารย์

๑๒

๓-๕๐๐๗-๐๐๕๒x-xx-x
นายอนุชาติ เขื>อนนิล

อาจารย์

วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๒
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๕
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๑
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๘
Ph.D. (Occupational Therapy)
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๕๐
M.Clin.Sc.(Mental Health)
Curtin Univ of Technology, Australia: ๒๕๔๗
วท.ม. (สรี รวิทยาของการออกกําลังกาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๒
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๓๙
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๕
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๘
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การเคลื>อนไหวและการออก
กําลังกาย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๕๐
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๕
Ph.D. (Occupational Science)
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๖
M.Sc.(Health Sciences)
Northumbria University, United Kingdom: ๒๕๕๒
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๖
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๓

ลําดับ

๓๖
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ลําดับ
๑๓

หมายเหตุ

เลขบัต รประจําตัวประชาชน
ชื"อ – นามสุก ล
๑-๕๗๙๙-๐๐๐๑x-xx-x
นางสาวอุทยั กาญจน์ ธนะเพทย์

มคอ.๒

ตําแหน่ ง
ทางวิช าการ
อาจารย์

คุณวุฒิ (สาขาวิช า)
สถาบัน : ปี ที"ส ําเร็จ การศึก ษา
ศษ.ม. (การส่งเสริ มสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๕๒
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ๒๕๔๘

*ลาศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกในประเทศ

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
๓.๒.๓.๑ อาจารย์จากคณะหรื อสถาบันอื>นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓.๒ อาจารย์ จากคณะหรื อสถาบันอื>นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล และจากโรงพยาบาล
อื>นๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรุ งเทพมหานคร
๔. องค์ ป ระกอบเกี"ย วกับ ประสบการณ์ ภ าคสนาม (การฝึ กงาน หรื อ สหกิจ ศึก ษา) (ถ้ ามี)
การประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด ต้ องใช้ ประสบการณ์ และทักษะการปฏิบตั ิทางคลินิก และ
ตามประกาศการรับรองสถาบันการศึกษาที>จดั การศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขากิจกรรมบําบัด กําหนดให้ หลักสูตร
ต้ องมีชวั> โมงฝึ กปฏิบตั ิงานในคลินิกรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชัว> โมง ดังนันY ในหลักสูตรฯ จึงมีรายวิชาฝึ กปฏิบตั ิงานทาง
คลินิก ๑๗ หน่วยกิต จํานวน ๑,๐๓๕ (๑,๐๒๐) ชัว> โมง ซึง> จัดอยู่ในกลุม่ วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ดังแสดงในตาราง
ชันG ปี /
รหัส วิช า
ชื"อ วิช า
จํานวนหน่ วยกิต
สัป ดาห์
ชั"วโมงสอน
ภาคการศึก ษา
กภกก
ปฎิบตั ิงานทางคลินิก ๑
๔ (๐-๑๖-๔)
๑๕
๒๔๐
๓ /๒
๓๘๒
กภกภ
ปฎิบตั ิงานทางคลินิก ๒
๕ (๐-๒๐-๕)
๑๕
๓๐๐
๓ /ฤดูร้อน
๓๘๓
กภกภ
ปฎิบตั ิงานทางคลินิก ๓
๔ (๐-๑๖-๔)
๑๕
๒๔๐
๔ /๑
๔๘๑
กภกภ
ปฎิบตั ิงานทางคลินิก ๔
๔ (๐-๑๖-๔)
๑๕
๒๔๐
๔ /๒
๔๘๒
รวม
๑๗
๑,๐๒๐
๔.๑ ผลการเรี ย นรู้ ข องประสบการณ์ ภ าคสนาม
๑. เพื>อให้ นกั ศึกษาได้ นําความรู้ ทางทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ ในงานกิจกรรมบําบัดแก่ผ้ รู ับบริ การ
๒. เพื>อเพิ>มประสบการณ์การเรี ยนรู้ ให้ กบั นักศึกษาโดยได้ ฝึกกับผู้รับบริ การจริ ง
๓. เพื>อให้ นกั ศึกษามีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานกิจกรรมบําบัดแก่ผ้ รู ับบริ การ
๓๗
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มคอ.๒

๔. เพื>อให้ นกั ศึกษามีมนุษยสัมพันธ์และเจตคติที>ดีตอ่ การประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด
๕. เพื>อเป็ นแนวทางในการเป็ นนักกิจกรรมบําบัดที>ดี ภายใต้ จรรยาบรรณของการประกอบโรคศิลปะ
สาขากิจกรรมบําบัด
๔.๒ ช่ วงเวลา
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ตังแต่
Y ภาคการศึกษาที> ๒ ของชันปี
Y ที> ๓ เป็ นต้ นไป
๔.๓ การจัด เวลาและตารางสอน
จัดเวลาใน ๔ ภาคการศึกษา
- ภาคการศึกษาที> ๒ ชันปี
Y ที> ๓
- ภาคฤดูร้อน ชันปี
Y ที> ๓
- ภาคการศึกษาที> ๑ และ ๒ ชันปี
Y ที> ๔
๕. ข้ อ กําหนดเกี"ย วกับ การทําโครงงานหรื อ งานวิจ ัย (ถ้ ามี)
๕.๑. คําอธิบ ายโดยย่ อ
การประยุกต์หลักการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาใช้ ในการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัดหรื อสาขา
อื> น ที> เ กี> ย วข้ อ งกับ สุข ภาพ จรรยาบรรณนัก วิ จัย ขันY ตอนการทํ าวิ จัย การเขี ย นโครงร่ างงานวิ จัย การทํ าวิ จัย
การเขียนรายงานวิจยั และการนําเสนอผลการวิจยั ต่อที>ประชุม
๕.๒ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้
๑. คุณธรรม จริย ธรรม
รู้ หน้ าที> มีวินยั และจรรยาบรรณของนักวิจยั มีความขยัน อดทนและมุง่ ผลสัมฤทธิ]ในการทํางานวิจยั
ให้ สําเร็ จและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื>น
๒. ความรู้
ความรู้ เบื อY งต้ นเกี> ยวกับหลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ใฝ่ เรี ยนรู้ และแสวงหา
ความรู้ ได้ ด้ วยตนเองอย่ างต่อ เนื> อ ง มี ค วามรู้ ทางกิ จ กรรมบํ าบัด และศาสตร์ อื> น ๆ ที> เ กี> ย วข้ อ ง เท่ าทัน
ในเทคโนโลยีที>ทนั สมัย สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้ ทางกิจกรรมบําบัด เพื>อก้ าวไปพร้ อมกับการ
เปลี>ยนแปลงของสังคมโลก
๓. ทัก ษะทางปั ญญา
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละหาเหตุผ ลอย่ า งเป็ น ระบบ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ> ม สร้ างสรรค์
มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษทังการฟั
Y
ง การพูดและการเขียน
๔. ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความรั บ ผิด ชอบ
ความสามารถในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้ วยกัน ทักษะความเป็ นผู้นําและผู้ตาม
ในการทํางานเป็ นทีม เป็ นผู้ที>มีใจกว้ าง เข้ าใจทังความคิ
Y
ดและวัฒนธรรมที>หลากหลาย
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๕. ทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิงตัวเลข การสื"อ สาร และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
สามารถคิดอย่างใคร่ ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ให้ เหตุผลทางคลินิกกิจกรรมบําบัดและ
วิจัยเชิ งคุณภาพและปริ มาณ เพื> อพัฒนาตนเองและคุณภาพของการให้ บริ การกิ จกรรมบํ าบัดในสังคม
ทัก ษะการสื> อสารทังY การฟั ง การพูด การนํ าเสนอรายงานในที> ประชุม ได้ อ ย่ างเหมาะสม ทัก ษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื>อสารและค้ นคว้ าเพิ>มเติมความรู้ ให้ กบั ตนเอง
๖. ทัก ษะการปฏิบ ัต งิ านกิจ กรรมบําบัด
พฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริ ยธรรมแห่งวิชาชี พ ทักษะการสื>อสารและสร้ างสัมพันธภาพ
ความรู้ พืนY ฐาน กระบวนการให้ บริ การต่อผู้รับบริ การทางกิจกรรมบําบัด ทักษะการปฏิบัติงานทางคลินิก
เครื> องมือ อุปกรณ์ สื>อ ที>จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานทางกิจกรรมบําบัด ทักษะการใช้ เครื> องมือพื Yนฐานและการ
ทําหัตถการที>จําเป็ นทางกิจกรรมบําบัด การพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชี พอย่างต่อเนื> อง การ
พัฒ นาความรู้ ความสามารถทางวิ ชาชี พอย่ างต่อ เนื> อ ง กระบวนการคุณ ภาพด้ านการปฏิ บัติง านทาง
กิจกรรมบําบัด
๕.๓. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที> ๑ และ ๒ ของชันปี
Y ที> ๔
๕.๔. จํานวนหน่ วยกิต
๖ หน่วยกิต
๕.๕. การเตรี ยมการ
เตรี ยมคณาจารย์ที>มีความพร้ อมในการจัดการเรี ยนการสอนและประสบการณ์การเรี ยนรู้ ด้านการ
วิจยั เป็ นที>ปรึกษาโครงงานวิจยั เรื> องละ •-‘ คน
๕.๖. กระบวนการประเมิน ผล
มีกิจกรรมการประเมินผลเป็ นระยะตลอดระยะเวลาที>จดั การเรี ยนการสอน ดังนี Y
- การนําเสนอโครงร่ าง
๔๐%
- การนําเสนอโครงการ
๔๐%
- การสัมมนาโครงการ
๑๕%
- เจตคติ การตรงต่อเวลา และการมีสว่ นร่ วมในชันเรี
Y ยน
๕%
รวม
๑๐๐%
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หมวดที" ๔ ผลการเรี ย นรู้ กลยุท ธ์ ก ารสอนและการประเมิน ผล
๑. การพัฒนาคุณลัก ษณะพิเ ศษของนัก ศึก ษา
คุณลัก ษณะพิเ ศษของนัก ศึก ษา
๑. รู้ หน้ าที> มี วิ นั ย ขยั น อดทน มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ]
มีจิตสํานึกต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม ตระหนักและปฏิบัติตนให้ สอดคล้ องกับ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
๒. มีทักษะในการสื>อสารและสร้ างสัมพันธภาพที>ดี
กับผู้อื>นที>เกี>ยวข้ องได้ มีการฟั งอย่างตังใจและลึ
Y
กซึ Yง
มี ก ารใช้ ภ าษาทังY ภาษาพู ด เขี ย นและท่ า ทางที> มี
ประสิทธิภาพทังต่
Y อผู้รับบริ การและผู้ร่วมงาน
๓. มีการใฝ่ เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และแสวงหาความรู้ ได้
ด้ วยตนเองอย่างต่อเนื>องทังY ศาสตร์ และศิลป์ รู้ เท่า
ทันเทคโนโลยีที>ทนั สมัย

กลยุท ธ์ ห รื อ กิจ กรรมของนัก ศึก ษา
๑. จั ด การเรี ย นการสอนโดยสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพในทุกรายวิชา ผ่านการทํากิจกรรม เช่น การ
แลกเปลี>ยนเรี ยนรู้ การทําสัมมนา การเล่าประสบการณ์ การดูงาน
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก และกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ เช่น
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ การออกชุมชน
๒. จัด การเรี ย นการสอนให้ มี ก ารฝึ ก ทัก ษะการสื> อ สารระหว่ า ง
ผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับผู้สอน และผู้เรี ยนกับผู้รับบริ การ โดย
จัดให้ นกั ศึกษาได้ มีการสังเกตแบบมีสว่ นร่ วมกับอาจารย์ผ้ คู วบคุม
การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก การฝึ กเขียนรายงานผู้รับบริ การ การ
ให้ คําปรึกษา การให้ โปรแกรมฟื นY ฟูที>บ้านสําหรับผู้รับบริ การ
๓. จัดแหล่งข้ อมูลความรู้ ตา่ งๆ ให้ กบั นักศึกษา รวมทังจั
Y ดกิจกรรม
ให้ นักศึกษาได้ มีโอกาสใช้ แหล่งข้ อมูล ความรู้ ต่าง ๆ เรี ยนรู้ การ
พิจารณาโดยใช้ เหตุผลและการค้ นคว้ าหลักฐานเชิงประจักษ์ ใน
รายวิชาสัมมนาทางกิจกรรมบําบัด และสอดแทรกในรายวิชาอื>น ๆ
ด้ วย
๔. จัดการเรี ยนการสอนให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสคิดและลองปฏิบตั ิ
อย่างเต็มที> โดยจัดให้ มีการทํ างานทังY แบบบุคคลและแบบกลุ่ม
เพื> อ ให้ สร้ างสั ม พั น ธภาพที> ดี กั บ บุ ค คลอื> น และจั ด การฝึ ก
ปฏิบตั ิงานทางคลินิกในสถานที>ที>หลากหลายและครอบคลุมกลุม่
ผู้รับบริ การหลักในบริ บทและสังคมวัฒนธรรมที>หลากหลาย
๕. จัดการเรี ยนการสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และจัดกิจกรรมที>
เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู้ ต่า ง ๆ ผ่ า นการให้ เ หตุผ ลทาง
คลินิกในการอธิบายและแก้ ไขปั ญหาทางสุขภาพ

๔. มีความคิดริ เริ> มสร้ างสรรค์ มีภาวะการเป็ นผู้นํา
เป็ น ที> พึ>ง พาของผู้อื> นได้ เคารพในสิ ทธิ ของตนเอง
และผู้ อื> น มี ใ จกว้ า ง เข้ าใจและยอมรั บ ในความ
แตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล ความคิ ด สั ง คมและ
วัฒนธรรมที>หลากหลาย
๕. สามารถคิดอย่ างใคร่ ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์
สังเคราะห์ ให้ เหตุผลทางคลินิกกิจกรรมบํ าบัด ได้
อย่ างเป็ น ระบบ โดยใช้ อ งค์ ค วามรู้ ทังY จากวิ ชาชี พ
และจากความรู้ อื>น ๆ
๖. เลื อ กและประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคนิ ค ทางสถิ ติ ห รื อ ๖. จัดการเรี ยนการสอนที>ให้ นักศึกษาได้ มีโอกาสลองฝึ กปฏิบัติ
คณิตศาสตร์ ที>เกี>ยวข้ องเหมาะสมในการค้ นคว้ าและ จริ ง โดยนํ าองค์ ความรู้ ทางด้ านสถิ ติมาช่วยในการเก็บรวบรวม
เสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาผ่ า นการเก็ บ ข้ อมูล ผ่านวิชาโครงการวิจยั ด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
รวบรวมข้ อ มูล ประมวลผลและแปลความหมาย
นําเสนอข้ อมูลต่อสังคมได้
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๒. การพัฒนาผลการเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะด้ าน
๒.๑ คุณธรรม จริย ธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรี ย นรู้ ด้ านคุณธรรม จริย ธรรม
(๑) รู้ หน้ าที> มีวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๒) มีความขยัน อดทน และมุง่ สัมฤทธิ]ในการประกอบวิชาชีพ
(๓) มีจิตสํานึกต่อสังคม มีจิตอาสา และยึดถือประโยชน์สว่ นรวมในการประกอบวิชาชีพ
(๔) มีทกั ษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตที>ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐาน
พลเมืองไทยและพลโลกที>ประกอบวิชาชีพ
๒.๑.๒ กลยุท ธ์ ก ารสอนที"ใ ช้ พ ัฒนาการเรี ย นรู้ ด้ านคุณธรรมจริย ธรรม
(๑) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(๒) เน้ นการเรี ยนรู้ จากสถานการณ์จริ ง
(๓) เรี ยนจากบทบาทสมมติ การยกประเด็นกรณีศกึ ษาที>เกี>ยวข้ องกับคุณธรรมและจริ ยธรรม
๒.๑.๓ กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ด้ านคุณธรรมและจริย ธรรม
(๑) ใช้ การประเมินระหว่างเรี ยน โดยผู้เรี ยนประเมินตนเอง ประเมินโดยอาจารย์ ประเมินโดยกลุ่ม
เพื>อน ประเมินโดยอาจารย์ผ้ คู วบคุมการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ประเมินโดยผู้รับบริ การ ญาติ และ
ชุมชน โดยวิธีการประเมินที>หลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต ใช้ แบบสอบถาม แบบบันทึก
แบบประเมินที>เกี>ยวข้ อง
๒.๒. ความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรี ย นรู้ ด้ านความรู้
(๑) ใฝ่ เรี ยนรู้ และแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื>องทังศาสตร์
Y
และศิลป์ ของการทํา
กิจกรรมการดําเนินชีวิต
(๒) มีคามรู้ และทักษะในสาขาวิชากิจกรรมบําบัดเป็ นอย่างดี รอบรู้ ในศาสตร์ อนื> ที>เกี>ยวข้ อง และ
เท่าทันในเทคโนโลยีที>ทนั สมัย
(๓) สามารถบูรณาการ และประยุกต์ความรู้ ทางกิจกรรมบําบัด เพื>อก้ าวไปพร้ อมกับการ
เปลี>ยนแปลงของสังคมโลก
๒.๒.๒ กลยุท ธ์ ก ารสอนที"ใ ช้ พ ัฒนาการเรี ย นรู้ ด้ านความรู้
(๑) เน้ นการสอนที>ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการค้ นคว้ าหาความรู้ เพิ>มเติมด้ วยตนเอง
(๒) เน้ นการเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่ วมในการอภิปราย แลกเปลี>ยนเรี ยนรู้ เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ แสดง
ความคิดเห็นและวิเคราะห์ตอ่ สิ>งที>ได้ เรี ยนรู้ มา
(๓) เน้ นการเรี ยนแบบใช้ ปัญหาเป็ นพื Yนฐาน(๔) เรี ยนรู้ จากสถานการณ์จริ ง ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ทางคลินิกและการสังเกตการณ์อาจารย์ผ้ คู วบคุมการฝึ กปฏิบตั ิงาน
(๕) เน้ นการวิเคราะห์ ค้ นคว้ า และทํากรณีศกึ ษา
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๒.๒.๓ กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ด้ านความรู้
(๑) การวัดความรู้ โดยใช้ ข้อสอบ
(๒) การวัดความรู้ โดยการใช้ การสอบปฏิบตั ิ
(๓) การทํารายงานการศึกษาค้ นคว้ า
(๔) การทํารายงานการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
(๕) การทําโครงการและการนําเสนอปากเปล่า
๒.๓ ทัก ษะทางปั ญญา
๒.๓.๑ ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะทางปั ญญา
(๑) มีภาวะผู้นํา เป็ นที>พงึ พาของผู้อื>นได้ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื>น
(๒) มีความสามารถในการสื>อสารภาษาอังกฤษทังการฟั
Y
ง การพูด การอ่าน และการเขียนระดับดี
๒.๓.๒ กลยุท ธ์ ก ารสอนที"ใ ช้ พ ัฒนาการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะทางปั ญญา
(๑) เน้ นการสอนที> ใ ห้ ผ้ ู เรี ย นได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด และแก้ ไขปั ญ หาใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ทังY สถานการณ์ ทั>วไปและสถานการณ์ ที>เกี>ยวข้ องกับผู้รับบริ การในรู ปแบบ
ต่าง ๆ
(๒) เน้ นการสอนที>ให้ มีการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม เช่น การทําโครงการกิจกรรมบําบัดสู่ชุมชน
กิจกรรมบําบัดในโรงพยาบาลหรื อสถาบันที>เกี>ยวข้ องกับการฟื นY ฟู
(๓) เน้ นการลงมือทํา การวิเคราะห์กิจกรรม การประชุมปรึกษา ทํางานร่ วมกัน การสรุ ปปั ญหา
และแนวทางแก้ ไขของแต่ละโครงการ หลังจากเสร็ จสิ Yนโครงการ
(๔) เปิ ดโอกาสและจัดการเรี ยนการสอนให้ นกั ศึกษาได้ ใช้ ภาษาอังกฤษทังการอ่
Y
าน การพูด การ
ฟั งและการเขียน
๒.๓.๓ กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะทางปั ญญา
(๑) ประเมินผ่านการสังเกตพฤติกรรมกลุม่
(๒) ประเมินผลจากผลการสรุปโครงการ
(๓) ประเมินผ่านการสอบวัดความสามารถ
๒.๔ ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความรั บ ผิด ชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความรั บ ผิด ชอบ
(๑) มีจิตสํานึกในการให้ บริ การทางกิจกรรมบําบัด
(๒) สามารถสร้ างความสุขภายในตนเองและผู้อื>นได้ เพื>อการพัฒนาความสามารถในการทํ า
กิจกรรมการดําเนินชีวิตที>มีความสุข
(๓) เป็ นผู้มีใจกว้ าง เข้ าใจทังความคิ
Y
ดและวัฒนธรรมที>หลากหลาย
(๔) มีความคิดริ เริ> มสร้ างสรรค์ สามารถบริ หารจัดการ และปฏิบตั ิงานเป็ นทีมได้ อย่างดี
(๕) สามารถแก้ ไขปั ญหาในภาวะวิกฤต เพื>อสร้ างความสุขและสร้ างสันติสขุ ให้ กบั สังคม
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๒.๔.๒ กลยุท ธ์ ก ารสอนที"ใ ช้ พ ัฒนาการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความ
รั บ ผิด ชอบ
(๑) เน้ นการเรี ยนการสอนที>ให้ นักศึกษาได้ มีการทํางานร่ วมกับผู้รับบริ การ ที มสหวิชาชี พ ได้
เรี ยนรู้ บริ บทของสังคมวัฒนธรรมแต่ละท้ องที> ให้ มีความเข้ าใจในผู้อื>นทังY ด้ านความคิ ด และ
ความรู้ สกึ
(๒) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที> ส ามารถสร้ างความสุข ภายในตนเองและผู้ อื> น ได้ ผ่ า น
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ จากการฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
๒.๔.๓ กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความ
รั บ ผิด ชอบ
(๑) ประเมินเชิงพฤติกรรมจากการแสดงออกถึงทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(๒) ประเมินผ่านการทํางานร่ วมกับผู้อื>นทังผู
Y ้ รับบริ การและทีมสหวิชาชีพ
๒.๕ ทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิงตัวเลข การสื"อ สาร และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิงตัวเลข การสื"อ สาร และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(๑) สามารถคิดอย่างใคร่ ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ให้ เหตุผลทางคลินิก
กิ จ กรรมบํ า บัด และวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพและปริ ม าณ เพื> อ พัฒ นาตนเองและคุณ ภาพของการ
ให้ บริ การทางกิจกรรมบําบัดในสังคม
(๒) มีทกั ษะในการใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาท้ องถิ>น การสื>อความหมาย และ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ถกู ต้ องและเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุท ธ์ ก ารสอนที"ใ ช้ พ ัฒนาการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิงตัวเลข การสื"อ สาร
และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(๑) จัดการเรี ยนการสอนที>เน้ นให้ นกั ศึกษาได้ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์และให้ เหตุผลทาง
กิ จ กรรมบํ า บัด ผ่ า นการฝึ ก ปฏิ บัติ ก ารทังY จากกรณี ศึก ษา จากการค้ น คว้ า องค์ ค วามรู้ จาก
เทคโนโลยี
(๒) จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที> ส่งเสริ มให้ นักศึกษาเลือกข้ อมูลที> น่าเชื> อถื อ ฝึ กการสื>อสาร
การใช้ ภาษาไทยที>ถกู ต้ องทังการพู
Y
ด การเขียน และฝึ กทักษะการนําเสนอที>เหมาะสมต่อผู้ฟัง
๒.๕.๓ กลยุท ธ์ ก ารประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิงตัวเลข การสื"อ สาร และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
(๑) การประเมินตามกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยประเมินผ่านการนําเสนอรายงาน
(๒) การทดสอบเรื> องการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาค้ นคว้ า การวิจยั
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๒.๖ ทัก ษะการปฏิบ ัต งิ านกิจ กรรมบําบัด
๒.๖.๑. ผลการเรี ย นรู้ ท กั ษะการปฏิบ ัต งิ านกิจ กรรมบําบัด
การศึกษากิจกรรมบําบัด ได้ ถกู ออกแบบโดยใช้ ผลการเรี ยนรู้ ที>คาดหวัง ขยายจากวัตถุประสงค์
ของการศึกษา เพื>อมาเป็ นข้ อกําหนดของหลักสูตรและรายวิชา รวมทังY โครงสร้ างและเนื Yอหา
ในหลักสูตร เพื>อให้ เชื>อมโยงกับแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน สู่กลวิธีการประเมินที>เหมาะสม
แก่นกั ศึกษา ผ่านอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที>สนันสนุนที>มีคณ
ุ ภาพ สู่คณ
ุ ภาพของนักศึกษาพร้ อมการ
สนับสนุน โดยอาศัยสิ>งอํานวยความสะดวกและโครงสร้ างพื Yนฐาน เพื>อให้ เกิดคุณภาพ และผลลัพธ์
ที>ดี ผ่านการขับเคลื>อนจากการใช้ ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ ที>คาดหวังเป็ นตัวตังY เชื>อมโยงเข้ าสู่ทุกมิติของ
การเรี ยนการสอน ซึง> ประกอบด้ วย
๑) อธิบายจําแนกกิจกรรมการดําเนินชีวิตในบริ บทของผู้บริ การ ครอบครัว และชุมชนได้
๒) ประยุกต์รูปแบบ (โมเดล) ทางกิจกรรมบําบัด กรอบอ้ างอิง และทฤษฏี สูก่ ารปฏิบตั ิงานทาง
คลินิกโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิต สําหรับวางเป้าประสงค์ของการรักษา เพื>อบรรลุ
ผลลัพธ์ที>คาดหวัง
๓) ตระหนัก ถึ ง ความเป็ น ผู้ นํ า แห่ ง ตน จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ กฏระเบี ย บและมาตราฐานการ
ปฏิบตั ิงานต่อผู้รับบริ การ
๔) วิ เ คราะห์ ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ และการให้ เ หตุผ ลทางคลิ นิ ก ทางกิ จ กรรมบํ าบัด เพื> อ การ
นําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้รับบริ การ
๕) ประเมินสมรรถนะของมนุษย์ในความสามารถทางด้ านร่ างกาย จิตสังคม การรี ยนรู้ และ
พัฒนาการ ของแต่ละบุคคลตลอดช่วงวัย
๖) สร้ างทักษะความชํ านาญในการวิ เคราะห์ กิจกรรมการดํ าเนิ นชี วิต และกิ จกรรมต่างๆ เพื> อ
ส่งเสริ มเพิ>มพูนการปฏิบตั ิงานทางกิจกรรมบําบัด
๗) ออกแบบการปฏิบตั ิงานทางคลินิกโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิต สําหรับผู้รับบริ การที>
มีภาวะบกพร่ องทางด้ านร่ างกาย จิตสังคม การเรี ยนรู้ และพัฒนาการ ร่ วมทังสุ
Y ขภาวะในบริ บท
ครอบครัวและชุมชนได้
๘) สะท้ อนผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิงานทางคลินิกโดยอิงแนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิต ของ
ผู้รับบริ การ ครอบครัว และสังคมได้
๙) สร้ างแนวคิดใหม่จากบทเรี ยน และงานวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด
๒.๖.๒. กลยุท ธ์ ก ารสอนที"ใ ช้ พ ัฒนาการเรี ย นรู้ ด้ านทัก ษะการปฏิบ ัต งิ านกิจ รรมบําบัด
ประกอบด้ วย 5 กลยุทธ์การสอนและการเรี ยนรู้ โดยเชื>อมโยงกับทักษะผลการเรี ยนรู้ ที>คาดหวัง
๑) การสอนทางตรง (Direct instructional strategy): กลยุทธ์ การสอนที> ผ้ ูสอนมีบทบาทในการ
ดําเนิ นการสอน โดยมุ่งเน้ นการให้ ข้ อมูล (knowledge information) เพื> อถ่ายทอดเนื อY หาสาระ
เบื Yองต้ น โดยผู้เรี ยนมีบทบาทบางส่วนในการปฏิบตั ิกิจกรรม กลยุทธ์ การสอนนี Yจะดําเนินการโดย
ใช้ เวลาน้ อยในการถ่ายทอดความรู้ ได้ แก่ การบรรยาย (Lecture), การสาธิ ต (Demonstration),
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การถามตอบ (Questioning), การฝึ กฝนและฝึ กปฏิบตั ิ (Drill & practice), การสอนแบบวิภาษวิธี
(Dialectic) หรื อการโต้ แย้ งด้ วยเหตุผล
๒) การสอนทางอ้ อม (Indirect instructional strategy): กลยุทธ์การสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง เพื>อให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั กระบวนการเรี ยนรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองอย่างมีขนั Y
มีตอนได้ ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ได้ แก่ การสืบสอบ (Inquiry) การแก้ ปัญหา (Problem
solving) การสร้ างผังแนวคิด (Concept formation & mapping) กรณีศกึ ษา (Case studies)
๓) การสอนเน้ นประสบการณ์ (Experiential instructional strategy): กลยุทธ์การสอนแบบอุปนัย
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ โดยเน้ นการใช้ กิจกรรมเป็ นหลัก ในการจัดการเรี ยนการสอน
มุ่งผลลัพธ์ การวางแผน และนําการเรี ยนรู้ ที>ได้ ไปปรับใช้ ในบริ บทอื>นๆ ได้ แก่ สถานการณ์ จําลอง
(Simulation) ทัศนศึกษา (Field trip) บทบาทสมมุติ (Role play) เกมส์ (Game) และ การทดลอง
(Experiment)
๔) การสอนแบบมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive instructional strategy): กลยุทธ์การสอนที>เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นศูนย์ กลาง โดยใช้ กระบวนการสื>อสารระหว่างทังY สองฝ่ ายในการอภิ ปราย และแลกเปลี>ยน
ข้ อมูล ได้ แก่ การสอนแบบกลุ่มโต้ วาที (Debates) การอภิปรายกลุ่มเล็ก/ใหญ่ (Discussion) การ
ระดมความคิด (Brainstorming) การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Peer learning) การแก้ ปัญหาแบบมีสว่ น
ร่ วม (Cooperative problem solving) และ การอภิปรายเพื>อสะท้ อนความคิดแบบกลุ่ม (Group
reflection)
๕) การสอนแบบอิสระ (Independent instructional strategy): กลยุทธ์ การสอนที>ช่วยสนับสนุน
ผู้เรี ยนแต่ละคน ให้ มีการพัฒนาเพิ> มขี ดความสามารถ เกิ ดการพัฒนาตนเอง ทังY ด้ านความคิด
สร้ างสรรค์ และการพึ>งพาตนเอง โดยมุ่งให้ เกิดศักยภาพให้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
สะท้ อนความคิด การตัดสินใจ และการลงมือปฏิบตั ิด้วยความมัน> ใจ เพื>อให้ พร้ อมสําหรับการเข้ า
ไปสู่สิ> ง ที> มี ก ารเปลี> ย นอย่ า งรวดเร็ ว ทํ า ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ได้ แ ก่ การสอนทํ า วิ จั ย
(Research project) การสอนด้ วยคอม พิ ว เ ตอร์ ช่ ว ยส อน (Computer-aided (assisted)
instruction: CAI) การสอนทํ าโครงงาน (Project-based instruction or work assignment) การ
สะท้ อนความคิดแบบเดี>ยว (Individual reflection) และ การสอนแบบปฏิบตั ิงานเต็มเวลา (Field
experience instruction)
๒.๖.๓. กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิงานกิจรรมบําบัด
การวัดผล (Measurement/ Assessment) และประเมินผล (Evaluation) ของการเรี ยนรู้ ตอ่ นักศึกษา
ได้ ถู ก ออกแบบให้ ส อดคล้ อ งโดยตรงกับ ผลการเรี ย นรู้ ที> ค าดหวัง (Expected learning outcomes) และ
กระบวนการเรี ยนการสอน (Teaching & learning processes) โดยสะท้ อนออกมาเป็ นรู ปแบบที> จําเพาะ
เจาะจงกับการเรี ยนรู้ เพื>อวัดขีดความสามารถของนักศึกษาหรื อผู้เรี ยน โดยคํานึงถึงธรรมชาติและเนื Yอหาของ
แต่ละรายวิชา ได้ แก่

๔๕

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

- วิชาศึกษาทั>วไป (General education) : การวัดและการประเมินด้ วยวิธี การสอบแบบปรนัย
(Multiple choice questions: MCQs) และ การสอบแบบอัตนัย หรื อบรรยาย (Essay)
- พืนY ฐานวิชาชีพ (Fundamental professional courses) : การวัดและการประเมินด้ วยวิธี การ
สอบแบบปรนั ย (Multiple choice questions: MCQs) การสอบแบบอั ต นั ย หรื อ บรรยาย
(Essay) การสอบปฏิ บัติ ก ารในห้ อ งปฏิ บัติ ก าร (Laboratory test) การสอบโครงการได้ รั บ
มอบหมาย (Small project) และการอภิปรายนําเสนอผลงาน (Presentation) โดยใช้ วิธีเกณฑ์
การให้ คะแนนผลงาน รู บิค (Scoring Rubric)
- วิชาชีพ (Professional courses) : การวัดและการประเมินด้ วยวิธี การสอบแบบปรนัย (Multiple
choice questions: MCQs) การสอบแบบอั ต นั ย หรื อบรรยาย (Essay) การประเมิ น
ความสามารถ/สมรรถนะ (Performance test) การประเมินการฝึ กงาน (Fieldwork evaluation)
การสอบแบบ Multiple essay questions (MEQs) การอภิปรายนําเสนอผลงาน (Presentation)
การสอบโครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด (Research project) โดยใช้ วิธีเกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลงาน รู บิค (Scoring Rubric) การประเมินกรณี ศึกษา (Case studies) และการสอบวัดผล
และประเมินผลแบบ Objective structured clinical examination (OSCE)
หมวดที" ๕ หลัก เกณฑ์ ใ นการประเมิน ผลนัก ศึก ษา
๑. กฎระเบีย บหรื อ หลัก เกณฑ์ ในการให้ ร ะดับ คะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับ อนุปริ ญญาและปริ ญ ญาตรี (ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย มหิ ดล ว่าด้ วยการศึก ษาระดับ อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ระเบี ยบคณะกายภาพบํ าบัด มหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้ วยการประเมินผลและการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๕
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิbข องนัก ศึก ษา
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข ณะนัก ศึก ษายังไม่ ส ําเร็จ การศึก ษา
กํ าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ] การเรี ยนรู้ ของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ>งของระบบการประกัน
คุณ ภาพภายในของสถาบัน อุด มศึก ษา ดํ า เนิ น การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ และรายงานผล
ซึง> ผู้ประเมินภายนอกตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตาม
แผนการสอน และวิเคราะห์คณ
ุ ภาพข้ อสอบจากผลสอบ
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๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ห ลังจากนัก ศึก ษาสําเร็จ การศึก ษา
กํ าหนดให้ มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา เก็บข้ อมูลสัมฤทธิ ผลการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต และนําผลย้ อนกลับมาปรับปรุ งกระบวนการการเรี ยนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทังการประเมิ
Y
นคุณภาพของหลักสูตร โดยดําเนินการเก็บข้ อมูล ต่อไปนี Y
(๑) จํานวนสอบผ่านขึ Yนทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด
(๒) ภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที>จบการศึกษา ในด้ านของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน> ใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
(๓) การตรวจสอบจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต โดยส่งแบบสอบถาม เพื>อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที>จบ
การศึกษา
(๔) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(๕) การประเมินจากสถานศึกษาอื>น โดยการส่งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื>อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้ านความรู้ ความพร้ อม และสมบัติด้านอื>นๆของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้ าศึกษาเพื>อ
ปริ ญญาที>สงู ขึ YนในสถานศึกษานันY
(๖) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที>ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาที>
เรี ยน รวมทังสาขาอื
Y
>นๆ ที>กําหนดในหลักสูตร ที>เกี>ยวเนื>องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทังเปิ
Y ด
โอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ ดียิ>งขึ Yนด้ วย
(๗) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที>มาประเมินหลักสูตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษต่อความพร้ อม
ของนักศึกษาในการเรี ยนและสมบัติอื>นๆ ที>เกี>ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา
๓. เกณฑ์ ก ารสําเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญตรี พ.ศ.๒๕๕๒
หมวดที" ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรี ย มการสําหรั บ อาจารย์ ใ หม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ ใหม่ ให้ มีความรู้ และเข้ าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที>สอน
๒. การพัฒนาความรู้ แ ละทัก ษะให้ แ ก่ ค ณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทัก ษะการจัด การเรี ย นการสอน การวัด และการประเมิน ผล
(๑) ส่งเสริ มอาจารย์ให้ มีการเพิ>มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื>อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื>อง การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทังในประเทศและ/หรื
Y
อต่างประเทศ หรื อการลาเพื>อเพิ>มพูนประสบการณ์
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(๒) เพิ>มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
(๓) เพิ>มพูนความรู้ โดยจัดบรรยาย อบรม หรื อบริ การวิชาการเพื>อแลกเปลี>ยนประสบการณ์ กบั อาจารย์
พิเศษทางคลินิก
๒.๒ การพัฒนาวิช าการและวิช าชีพ ด้ านอื"น ๆ
(๑) ส่ง เสริ ม ให้ มี ส่วนร่ วมในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุม ชนที> เ กี> ย วข้ อ งกับการพัฒ นาความรู้ และ
คุณธรรม
(๒) กระตุ้นให้ ทําผลงานทางวิชาการในสาขากายภาพบําบัด หรื อสาขาที>เกี>ยวข้ อง
(๓) ส่ง เสริ ม ให้ ทํ าวิ จัย สร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่เ ป็ น หลัก และเพื> อ พัฒ นาการเรี ยนการสอนและมี ค วาม
เชี>ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที" ๗ การประกัน คุณภาพหลัก สูต ร
๑. การบริห ารหลัก สูต ร
มีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการบริ หารหลักสูตรดังนี Y
- ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนมีการเตรี ยมจัดตารางสอน เตรี ยมเนื Yอหา เอกสารประกอบ และสื>อการสอน
ตรวจสอบความพร้ อมของห้ องปฏิบตั ิการและอุปกรณ์ที>ต้องใช้
- มอบหมายอาจารย์ประจํารายวิชาหรื อบุคลากรสนับสนุนประเมินความต้ องการ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนระหว่างภาคและใช้ ข้อมูลในการปรับปรุ งการสอน
- คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประชุมหลักสูตรเป็ นระยะ เพื>อติดตามผลการดําเนินงานและปรับปรุ ง
หลักสูตร
๒. การบริห ารทรั พ ยากรการเรี ย นการสอน
๒.๑. การบริห ารงบประมาณ
หารายได้ สมทบงบประมาณแผ่นดินโดยการบริ การวิชาการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้ จ่ายตาม
ความจําเป็ น กําหนดวงเงินค่าใช้ จ่ายในแต่ละรายวิชา
๒.๒. ทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนที"ม ีอ ยู่เ ดิม
๒.๒.๑ สถานที"แ ละอุป กรณ์ ก ารสอน
การสอน การปฏิบตั ิการ การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก และการทําวิจยั ใช้ สถานที>ของคณะ
กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเกี>ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบตั ิการ และการทํา
วิจยั ของคณะกายภาพบําบัด มีดงั นี Y

๔๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื>ออุปกรณ์
เครื> องคอมพิวเตอร์ (PC)
เครื> องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Notebook)
เครื> องพิมพ์แบบเลเซอร์
เครื> องพิมพ์สําเนาดิจิทลั (Digital Copy)
อุปกรณ์แม่ข่ายพิมพ์งาน (Print Server)
เครื> องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์
(Projector)
เครื> องจับภาพสามมิติ (Visualizer)
เครื> องสแกนเนอร์ (Scanner)

มคอ.๒

ลําดับ
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื>ออุปกรณ์
กล้ องดิจิทลั
กล้ องวิดีโอ
เครื> องขยายเสียง (Amplifier)
ไมโครโฟนไร้ สาย (Wireless Microphone)
Wireless LAN

๑๔

เก้ าอี Yเล็กเชอร์ ห้องบรรยาย

๑๕
๑๖

เตียงฝึ กปฏิบตั ิ (สูง)
เตียงฝึ กปฏิบตั ิ (เตี Yย)

เครื" อ งมือ ทางกิจ กรรมบําบัด

จํานวน

ชุดกระตุ้นการประมวลการทางด้ านความรู้ สกึ
ชุดประเมินการประสมประสานการรับความรู้ สกึ
เครื> องวัดความเร็ วของการเคลื>อนไหวขณะทํากิจกรรม
เครื> องฝึ กเพื>อเพิ>มแรงบีบมือ
ชุดอุปกรณ์และเบาะห้ องมัลติเซนซอรี>
ชุดอุปกรณ์ประเมินทักษะการมองเห็นและการสัมผัส
ชุดอุปกรณ์ประเมินทักษะการมองเห็นและการได้ ยิน
ชุดอุปกรณ์ประเมินทักษะการทํากิจวัตรประจําวัน
ชุดอุปกรณ์ประเมินความรู้ สกึ
ชุดอุปกรณ์ประเมินการกลืนกินอาหารลําบาก
ชุดเครื> องมือประดิษฐ์ อปุ กรณ์ดามมือและแขน
ชุดเครื> องมือประดิษฐ์ ผ้ายึดแรงกดทับ
ชุดปฏิบตั ิการสื>อการรักษาทางกิจกรรมบําบัด
จักรโพ้ ง และจักรเย็บผ้ า

๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๓ ชุด
๑ ชุด
๒ ชุด
๒ ชุด
๑ ชุด
๒ ชุด
๑ ชุด
๓ ชุด
๑ ชุด
๒ ชุด
๓ ชุด
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๒.๒.๒. ห้ อ งสมุด
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล มีแหล่งความรู้ ที>สนับสนุนวิชาการทางด้ านกิจกรรมบําบัด
และ สาขาวิ ช าอื> น ที> เ กี> ย วข้ อ ง มี ห นัง สื อทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ สุขภาพ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มากกว่า ๒๘๐,๓๒๔ เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า ๓๙,๘๘๕ รายการ มีฐานข้ อมูลออนไลน์ที>
อยู่ในดัชนีอ้างอิงอีกไม่น้อยกว่า ๔๑ ฐานข้ อมูล
ห้ องศึกษาด้ วยตนเอง ของคณะกายภาพบําบัด ได้ จดั เตรี ยมหนังสือด้ านกิจกรรมบําบัด และ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพจํานวนมากกว่า ๔,๔๒๔ เล่ม ดีวีดีรอมเพื>อการศึกษา ๑๒๒ เรื> อง และแผ่นซีดีรอม
เพื>อการศึกษา ๑๘ แผ่น เพื>อเป็ นแหล่งความรู้ เพิ>มเติม
๒.๓ การจัด หาทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนเพิ"ม เติม
สิ> ง สนับสนุนการเรี ย นการสอนที> สํ าคัญ ของสาขากิ จ กรรมบํ าบัด คื อ แหล่งฝึ กปฏิ บัติ งานทางคลินิก
เพื> อ ให้ นัก ศึก ษาได้ มี ป ระสบการณ์ ต รงในการฝึ ก ใช้ ทัก ษะและความรู้ ทางกิ จกรรมบํ าบัด แก่ ผ้ ูรับ บริ การ
หลักสูตรเลือกใช้ สถานที>ฝึกปฏิบตั ิงานที>มีคณ
ุ ภาพทังด้
Y านบุคลากรและสถานที> ได้ แก่ คลินิกกิจกรรมบําบัด
ศูนย์กายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานและโรงพยาบาลภาครัฐตังแต่
Y ระดับ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั>วไป และโรงพยาบาลชุมชน รวมทังY การฝึ กภาคสนามในชุมชนและสถาน
ประกอบการ นอกจากนันY อาจารย์ผ้ คู มุ ฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก
๒.๔ การประเมิน ความเพีย งพอของทรั พ ยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสํารวจความต้ องการ และจากการสังเกต
การใช้ งานในรายวิชาที> สอน โดยให้ ทรั พยากรมีความพร้ อมสนับสนุนการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรให้
เป็ นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื> องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ข้ อ
๑๔ ว่าด้ วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
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๓. การบริห ารคณาจารย์
๓.๑ การรั บ อาจารย์ ใ หม่
(๑) อาจารย์ ป ระจํ าต้ อ งมี คุณ วุฒิ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก ารเรื> อ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) มีความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(๓) มี ค วามรู้ มี ทัก ษะในการจัด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสัม ฤทธิ] ข องนัก ศึก ษาและมี
ประสบการณ์ทําวิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที>สอน
(๔) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกที>แต่งตังโดยคณบดี
Y
๓.๒ การมีส่ วนร่ วมของคณาจารย์ ใ นการวางแผน การติด ตามและทบทวนหลัก สูต ร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและร่ วมประชุมให้ ความเห็น เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื>อเตรี ยมไว้ สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารื อแนวทางที>จะทําให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้ บณ
ั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที>พงึ ประสงค์
๓.๓ คณาจารย์ ท" สี อนบางเวลาและคณาจารย์ พ เิ ศษ
คณะกายภาพบําบัดมีนโยบายให้ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาเชิญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรผู้เชี>ยวชาญมา
บรรยาย โดยเฉพาะหัวข้ อที>ต้องใช้ ผ้ เู ชี>ยวชาญหรื อผู้มีประสบการณ์ตรง เพื>อให้ ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
และสร้ างแรงบันดาลใจแก่นกั ศึกษา
๔. การบริห ารบุค ลากรสนับ สนุน การเรี ย นการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัต เิ ฉพาะสําหรั บ ตําแหน่ ง
คณะฯ กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ ตรงตามภาระหน้ าที>ความรับผิดชอบ และต้ องผ่านการคัดเลือก
ให้ แน่ใจว่ามีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว และมีทศั นคติที>ดีตอ่ การทํางานกับอาจารย์และนักศึกษา
๔.๒. การเพิ"ม ทัก ษะความรู้ เ พื"อ การปฏิบ ัต งิ าน
คณะฯสนับสนุนให้ บคุ ลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนศึกษาต่อ ฝึ กอบรม หรื อดูงาน เพื>อนความรู้ และ
ทักษะเพื>อพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
๕. การสนับ สนุน และการให้ ค าํ แนะนํา นัก ศึก ษา
๕.๑ การให้ ค าํ ปรึก ษาด้ านวิช าการ และอื"น ๆ แก่ นัก ศึก ษา
คณะฯ มีการแต่งตังอาจารย์
Y
ที>ปรึกษา เพื>อให้ คําปรึกษาเฉพาะรายแก่นกั ศึกษาทุกคน โดยจัดกิจกรรม
พบอาจารย์ที>ปรึกษาอย่างสมํ>าเสมอทุกภาคการศึกษา นอกจากนันนั
Y กศึกษาที>มีปัญหา สามารถนัดหมาย
และพบอาจารย์ที>ปรึกษาได้
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๕.๒ การอุท ธรณ์ ข องนัก ศึก ษา
เป็ น ไปตามข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๒ ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อ ความพึงพอใจของ ผู้ใ ช้ บ ัณฑิต
๖.๑ จัดการสํารวจ หรื อนําข้ อมูลวิจยั ที>เกี>ยวข้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน มาใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
ปรับปรุ งหลักสูตร
๖.๒ จัด การสํ ารวจความพอใจของผู้ใช้ บัณ ฑิ ต เมื> อ ครบรอบหลักสูตร เพื> อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มูลในการปรั บปรุ ง
หลักสูตร
๗. ตัวบ่ งชีผG ลการดําเนิน งาน (Key Performance Indicators)

๗.๑
๗.๒
๗.๓

๗.๔

๗.๕

ปี
ตัวบ่ งชีผG ลการดําเนิน งาน
ที"
๑
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ มีส่วนร่ วมในการประชุม 
เพื>อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ให้ ครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ มคอ.๒

ที>สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
มี ก ารจัด ทํ า รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม ให้ ครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ มคอ.๓ และมคอ.๔ ก่อนการเปิ ด
หลักสูตรให้ ครบทุกรายวิชา
มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ 
ดําเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม โดยมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้ อ
ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ Yนสุดภาคการศึกษาที>เปิ ด
สอนให้ ครบทุกรายวิชา
มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลัก สู ต ร โดยมี ร ายละเอี ย ด 
ครอบคลุมหัวข้ อตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ Yนสุดปี การศึกษา

๕๒

ปี
ที"
๒


ปี
ที"
๓


ปี
ที"
๔


ปี
ที"
๕
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มคอ.๒

ปี
ตัวบ่ งชีผG ลการดําเนิน งาน
ที"
๑
๗.๖ มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ] ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ที> มี 
รายละเอียดครอบคลุมหัวข้ อตามแบบที>กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ ามี)
อย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕ ของรายวิชาที>เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
๗.๗ มี ก ารพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง การจัด การเรี ย นการสอน กลยุท ธ์ ก ารสอน หรื อ การ 
ประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินผลการดําเนินงานที>รายงานในมคอ.๗
ปี ที>แล้ ว
๗.๘ อาจารย์ ใหม่ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศ หรื อคําแนะนําด้ านการจัดการเรี ยน 
การสอน
๗.๙ อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้ อย 
ปี ละ ๑ ครังY
๗.๑๐ บุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐ ต่อปี
๗.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชันY ปี ที> ๑, ๒, ๓, ๔ และบัณฑิตใหม่ที>มีต่อ 
คุณภาพหลักสูตร เฉลี>ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๗.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตใหม่ เฉลี>ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐

ปี
ที"
๒


ปี
ที"
๓


ปี
ที"
๔


   

   
   
   
   

หมวดที" ๘ การประเมิน และปรั บ ปรุ งการดําเนิน งานของหลัก สูต ร
๑. การประเมิน ประสิท ธิผ ลของการสอน
๑.๑. การประเมิน กลยุท ธ์ ก ารสอน
- ประเมินจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรี ยนรู้ จากวิธีการที>ใช้ โดยใช้ แบบสอบถามหรื อการ
สนทนากับกลุม่ นักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผ้ สู อน
- ประเมินจากการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
- ประเมินการสอนของอาจารย์โดยอาจารย์ผ้ รู ่ วมสอนหรื อผู้บงั คับบัญชา
๑.๒. การประเมิน ทัก ษะของอาจารย์ ใ นการใช้ แ ผนกลยุท ธ์ ก ารสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
- การประเมินการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การฝึ กปฏิบตั ิงาน การทํากิจกรรม
และผลการสอบ
- ประเมินตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ของสาขากิจกรรมบําบัด

๕๓

ปี
ที"
๕
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มคอ.๒

๒. การประเมิน หลัก สูต รในภาพรวม
การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้ อยให้ เป็ นไปตามประกาศดังนี Y
- ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ ข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิ การ เรื> อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ข้ อ ๑๓
ว่าด้ วยเกณฑ์การวัดผลและการการสําเร็ จการศึกษา
กําหนดกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานจริ ง วางแผนไว้ ลว่ งหน้ า และ
ระบุ ร ายละเอี ย ดเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรในเอกสารรายละเอี ย ดหลัก สูต ร รายละเอี ย ดรายวิ ช าและรายละเอี ย ด
ประสบการณ์ ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็ นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้ อเขียน การ
สอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบตั ิ การสังเกตพฤติกรรม การให้ คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม การประเมินตนเอง
ของผู้เรี ยน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็ นความรั บผิดชอบร่ วมกันของคณาจารย์และผู้บริ หารหลักสูตร เช่น การ
ประเมินข้ อสอบ การทวนสอบหลังศึกษาครบทังหลั
Y กสูตร การประเมินจากผู้ผ่านการสอบความรู้ เพื>อรั บใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบําบัด การประเมินของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต เป็ นต้ น
นอกจากนี กY ารประเมิ น ผลความรู้ สามารถพิ จ ารณาได้ จากมาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาเป็ นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการเรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้ เพื>อการดํารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขทังทางร่
Y
างกายและจิตใจ มีความสํานึก
และความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
๓. การประเมิน ผลการดําเนิน งานตามรายละเอีย ดหลัก สูต ร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในที>ได้ รับการแต่งตังY
๔. กระบวนการทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรั บ ปรุ ง หลัก สูต ร และแผนกลยุท ธ์ ก ารสอน
จากการรวบรวมข้ อมูลจากการประเมินรายวิชาและการประเมินหลักสูตร จะทํ าให้ ทราบปั ญหาของการ
บริ หารหลักสูตรทังในภาพรวม
Y
และในแต่ละรายวิชา กรณีที>พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที>จะดําเนินการปรับปรุ ง
รายวิชานันY ๆ ได้ ทนั ที โดยการปรับปรุ งย่อยนี Yทําได้ ตลอดเวลาที>พบปั ญหา ส่วนการปรับปรุ งหลักสูตรทังฉบั
Y บกําหนด
ทําทุกวงรอบหลักสูตร (๔ ปี ) เพื>อให้ หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต และ
สังคม

๕๔
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มคอ.๒

แผนที"แ สดงการกระจายความรั บ ผิด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ จ ากหลัก สูต รสู่ร ายวิช า (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง
ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

๑

๑

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
หมวดวิช าศึก ษาทั"วไป
กลุ่ม วิช ามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว> ไปเพื>อการพัฒนา
มนุษย์
MUGE 101 General Education for Human
Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื>อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human
Development

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๒

๒

๓













๕๕

๔

๕

๑

๒

๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

๑

๑

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื>อการพัฒนา
มนุษย์ MUGE 103 Arts and Sciences for Human
Development
สมสค ๓๐๖ จิตวิทยาประยุกต์
SHSS 306 Applied Psychology
กลุ่ม วิช าภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื>อการ
สื>อสาร LATH 100 Art of Using Thai Language in
Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
LAEN 104 English Level 2

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๒

๒

๓































๕๖

๔

๕

๑

๒

๑

๒

๓
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มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

๑

๑

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
LAEN 105 English Level 3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
LAEN 106 English Level 4
กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์
วทชว ๑๑๔ ชีววิทยาขันพื
Y Yนฐาน
SCBI 114 Basic Biology
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
SCMA 182 Statistic for Health Science
วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิกส์เบื Yองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๒

๒

๓













๔

๕



















๕๗

๑

๒

๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

๓

๑

๑

























ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
กลุ่ม วิช าสุข ภาพและนัน ทนาการ
สมศษ ๑๑๔ กิจกรรมพลศึกษา – ลีลาศ
SHED 114 Physical Education Activity –
Social dance
สมศษ ๑๑๗ กิจกรรมพลศึกษา – แบดมินตัน
SHED 117 Physical Education Activity –
Badminton
สมศษ ๑๑๘ กิจกรรมพลศึกษา – เทนนิส
SHED 118 Physical Education Activity –
Tennis
สมศษ ๑๒๖ กิจกรรมพลศึกษา – เปตอง
SHED 126 Physical Education Activity Petaunge

๒

๓

๔

๑

๒

๕๘

๒

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

๓

๑

๑











































ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
วกศท ๑๐๑ แอโรบิคเพื>อสุขภาพ
SPGE 101 Aerobics for Health
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื>อสุขภาพ
SPGE 102 Yoga for Health
วกศท ๑๐๓ เสริ มสร้ างสมรรถภาพ
SPGE 103 Body Conditioning
วกศท ๑๐๔ เทนนิส
SPGE 104 Lawn Tennis
วกศท ๑๐๕ ฟุตบอล
SPGE 105 Soccer
วกศท ๑๐๙ ว่ายนํ Yา
SPGE 109 Swimming
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ

๒

๓

๔

๑

๒

๕๙

๒

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

๓

๑

๒

๑

๒





















































ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
SPGE 112 Social Dance
วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส
SPGE 113 Table Tennis
วกศท ๑๒๑ กายและจิตใจ
SPGE 121 Mind and Body
กภกก ๑๒๒ สุนทรี ยการเปลี>ยนแปลงตัวเอง
PTOT 122 Aesthetic Self Transformation
หมวดวิช าเฉพาะ
กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ
วทคม ๑๐๒ เคมีทวั> ไป
SCCH 102 General Chemistry
วทสร ๒๐๒ สรี รวิทยาพื Yนฐาน
SCPS 202 Basic Physiology

๒



๓



๔



๑

๒

๖๐

๓

๔

๕





๑

๒



๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

๓

๑

๒

๑

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
กภกภ ๓๐๙ เภสัชวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
PTPT 309 Pharmacology for Health Science
กภกก ๑๒๑ กายวิภาคศาสตร์ พื Yนฐานสําหรับ
นักกิจกรรมบําบัด
PTOT 121 Basic Anatomy for Occupational
Therapists
กภกก ๒๐๒ มหกายวิภาคศาสตร์ สําหรับ
นักกิจกรรมบําบัด
PTOT 202 Gross Anatomy for Occupational
Therapists

๒

๓

๔

๑

๒

๒

๓

๔

๕

๑

๒











































๖๑

๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

๓

๑

๒

๑

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
กภกก ๒๐๕ สภาวะทางการแพทย์สําหรับ
นักกิจกรรมบําบัด
PTOT 205 Medical Conditions for
Occupational Therapists
กภกก ๒๒๕ ปฏิบตั ิการมหกายวิภาคศาสตร์
PTOT 225 Laboratory of Gross Anatomy
กภกก ๒๒๙ การสังเกตทางคลินิกและการให้
เหตุผลทางคลินิกพื Yนฐาน
PTOT 229 Clinical Observation and Basic
Clinical Reasoning
กภกก ๒๓๑ หลักการพยาบาลสําหรับ
นัก กิจกรรมบําบัด

๒

๓

๔

๑

๒

๒

๓

๔

๕

๑

๒

























































๖๒

๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

๓

๑

๒

๑







ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
PTOT 231 Principle of Nursing for
Occupational Therapists
กภกก ๒๓๕ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สําหรับ
นักกิจกรรมบําบัด
PTOT 235 Neuroanatomy for Occupational
Therapists
กลุ่ม วิช าชีพ
กภกก ๑๑๐ บทนําสูก่ ิจกรรมบําบัด
PTOT 110 Introduction to Occupational
Therapy
กภกก ๑๑๒ หลักการพื Yนฐานของกิจกรรมบําบัด
PTOT 112 Basic Principle of Occupational
Therapy

๒

๓

๔



๑

๒



๒

๓

๔

๕



๑

๒























































๖๓

๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
กภกก ๒๒๑ สมรรถนะการประกอบกิจกรรม
ตลอดช่วงชีวิต
PTOT 221 Occupational Performance
Across Life Span
กภกก ๒๒๒ การประเมินขันพื
Y Yนฐานสําหรับ
นักกิจกรรมบําบัด
PTOT 222 Basic Assessment for
Occupational Therapists
กภกก ๒๒๖ กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๑
PTOT 226 Occupational Therapy for
Physical Health 1
กภกก ๒๒๘ จลนศาสตร์ ในกิจกรรมบําบัด

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒































































๖๔

๓

๔

๕

๑

๒











































๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
PTOT 228 Kinesiology in Occupational
Therapy
กภกก ๒๓๒ กิจวัตรประจําวันและการฟื นY ฟู
สมรรถภาพ
PTOT 232 Activities of Daily Living and
Rehabilitation
กภกก ๒๓๓ การวิเคราะห์และการปรับสื>อเพื>อการ
บําบัด
PTOT 233 Therapeutic Analysis and Adaptation
กภกก ๒๓๔ การประเมินขันสู
Y งสําหรับ
นักกิจกรรมบําบัด
PTOT 234 Advanced Evaluation for
Occupational Therapists

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒



















































๖๕

๓

๔

๕

๑

๒





























๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
กภกก ๒๓๖ กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและ
วัยรุ่ น ๑
PTOT 236 Occupational Therapy for
Children and Adolescence 1
กภกก ๒๓๗ การปรับศักยภาพกิจกรรมการดําเนิน
ชีวิต PTOT 237 Adaptation of Occupational
Potential
กภกก ๒๓๙ กิจกรรมบําบัดจิตสังคม ๑
PTOT 239 Psychosocial Occupational
Therapy 1
กภกก ๓๒๐ กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย
๒ PTOT 320 Occupational Therapy for
Physical Health 2

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒































































๖๖

๓

๔

๕

๑

๒











































๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
กภกก ๓๒๒ การดัดแปรสิ>งแวดล้ อมและ
เทคโนโลยีเครื> องช่วย
PTOT 322 Environmental Modification and
Assistive Technology
กภกก ๓๓๑ กิจกรรมบําบัดสําหรับผู้สงู อายุ
PTOT 331 Occupational Therapy for Elders
กภกก ๓๓๒ กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่น
๒ PTOT 332 Occupational Therapy for
Children and Adolescence 2
กภกก ๓๓๓ เฝื อก กายอุปกรณ์เสริ ม และกาย
อุปกรณ์เทียม
PTOT 333 Splint Orthosis and Prosthesis
กภกก ๓๓๘ กิจกรรมบําบัดในชุมชน

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒









































































๖๗

๓

๔

๕

๑

๒



























































๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
PTOT 338 Occupational Therapy in
Community
กภกก ๓๓๙ กิจกรรมบําบัดจิตสังคม ๒
PTOT 339 Psychosocial Occupational
Therapy 2
กภกก ๓๔๑ ทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกของ
กิจกรรมบําบัด
PTOT 341 Clinical Reasoning Skills of
Occupational Therapy
กภกก ๓๘๒ ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
PTOT 382 Clinical Practice 1
กภกก ๓๘๓ ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
PTOT 383 Clinical Practice 2

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒































































๖๘

๓

๔

๕

๑

๒











































๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
กภกก ๔๐๓ กิจกรรมบําบัดบําบัดในการย
ศาสตร์ และการฟื นY ฟูการประกอบอาชีพ
PTOT 403 Occupational Therapy in
Ergonomics and Vocational Rehabilitation
กภกก ๔๐๔ กฎหมายและความเป็ นผู้นําสําหรับ
นักกิจกรรมบําบัด
PTOT 404 Laws and Leadership for
Occupational Therapists
กภกก ๔๐๕ การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทาง
กิจกรรมบําบัด
PTOT 405 Evidence Based Practice in
Occupational Therapy

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒



















































๖๙

๓

๔

๕

๑

๒





























๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
กภกก ๔๒๕ สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑
PTOT 425 Seminar in Occupational
Therapy 1
กภกก ๔๒๖ สัมมนากิจกรรมบําบัด ๒
PTOT 426 Seminar in Occupational Therapy 2
กภกก ๔๘๑ ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓
PTOT 481 Clinical Practice 3
กภกก ๔๘๒ ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
PTOT 482 Clinical Practice 4
กภกก ๔๙๑ โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด ๑
PTOT 491 Research Project in
Occupational Therapy 1

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒









































































๗๐

๓

๔

๕

๑

๒



























































๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
กภกก ๔๙๒ โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด ๒
PTOT 492 Research Project in
Occupational Therapy 2

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๑

๒

๑

๒

























































๓

๔

๕

๑

๒











































หมวดวิช าเลือ กเสรี
ศศภอ ๒๖๗ การละครสร้ างสรรค์
LAEN 267 Creative Drama
ศศพฐ ๑๓๑ มนุษย์กบั ความสามารถในการ
สื>อสาร
LAFE 131 Man and Communication
Competence
สมมน ๑๐๙ ศาสนากับการรักษาโรค
SHHU 109 Religion and Healing

๗๑

๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ด้ านที" ๑

ด้ านที" ๒

ด้ านที" ๓

คุณธรรมจริย ธรรม

ความรู้

ทัก ษะทาง
ปั ญญา

ด้ านที" ๔
ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง
บุค คล
และความรั บ ผิด ชอบ

๓

๑

๒

๑

๒

ผลการเรี ย นรู้

ด้ านที" ๕
ทัก ษะการ
วิเ คราะห์
เชิงตัวเลข
การสื"อ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้ านที" ๖
ทัก ษะการ
ปฏิบ ัต งิ าน
กิจ กรรมบําบัด

รหัส / ชื"อ รายวิช า
๑
สมมน ๑๑๒ พลวัตรของกลุม่ และการทํางานเป็ น
ทีม SHHU 112 Group Dynamics and
Teamwork
สมมน ๑๒๓ มนุษยศาสตร์ บรู ณาการ
SHHU 123 Integrated Humanities
สมสค ๑๔๔ หลักการสื>อสาร
SHSS 144 Principle of Communication

๒

๓

๔

๑

๒













































๗๒

๓

๔

๕

๑

๒





























๑

๒

๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

๑.คุณธรรม จริย ธรรม
๑.๑ รู้ หน้ าที> มีวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๒ มีความขยัน อดทน และมุง่ สัมฤทธิ]
ในการประกอบวิชาชีพ
๑.๓ มีจิตสํานึกต่อสังคม มีจิตอาสา และยึดถือ
ประโยชน์สว่ นรวมในการประกอบวิชาชีพ
๑.๔ มีทกั ษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตที>ดีมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลกที>ประกอบวิชาชีพ

มคอ.๒

๒.ความรู้
๒.๑ ใฝ่ เรี ยนรู้ และแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื>องทังศาสตร์
Y
และศิลป์ ของการทํากิจกรรมการ
ดําเนินชีวิต
๒.๒ มีความรู้ และทักษะในสาขาวิชากิจกรรมบําบัด
เป็ นอย่างดี รอบรู้ ในศาสตร์ อื>นที>เกี>ยวข้ อง และเท่าทัน
ในเทคโนโลยีที>ทนั สมัย
๒.๓ สามารถบูรณาการ และประยุกต์ความรู้ ทาง
กิจกรรมบําบัด เพื>อก้ าวไปพร้ อมกับการเปลี>ยนแปลง
ของสังคมโลก

๗๓

๓.ทัก ษะทางปั ญญา
๓.๑ มีภาวะผู้นํา เป็ นที>พงึ พาของผู้อื>นได้ เคารพ
ในสิทธิของตนเองและผู้อื>น
๓.๒ มีความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษทังการฟั
Y
ง
การพูด การอ่าน และการเขียนระดับดี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

๔.ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความ
รั บ ผิด ชอบ
๔.๑ มีจิตสํานึกในการให้ บริ การทางกิจกรรมบําบัด
๔.๒ สามารถสร้ างความสุขภายในตนเองและผู้อื>นได้
เพื>อการพัฒนาความสามารถในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวติ ที>มีความสุข
๔.๓ เป็ นผู้มีใจกว้ าง เข้ าใจทังความคิ
Y
ดและวัฒนธรรมที>หลากหลาย
๔.๔ มีความคิดริ เริ> มสร้ างสรรค์ สามารถบริ หาร
จัดการ และปฏิบตั ิงานเป็ นทีมได้ อย่างดี
๔.๕ สามารถแก้ ไขปั ญหาในภาวะวิกฤต เพื>อสร้ างความสุขและสร้ างสันติ
สุขให้ กบั สังคม
๖.ทัก ษะการปฏิบ ัต งิ านกิจ กรรมบําบัด
๖.๑ ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการปฏิบตั ิงานกิจกรรมบําบัด
๖.๒ กลยุทธ์การสอนที>ใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการฏิบตั ิงาน
กิจกรรมบําบัด
๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิงานกิจกรรมบําบัด

มคอ.๒

๕.ทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิงตัว เลข การสื"อ สาร และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
๕.๑ สามารถคิดอย่างใคร่ ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ให้ เหตุผลทางคลินิก
กิจกรรมบําบัด และวิจยั เชิงคุณภาพและปริ มาณ เพื>อพัฒนาตนเองและคุณภาพของการ
ให้ บริ การทางกิจกรรมบําบัดในสังคม
๕.๒ มีทกั ษะในการใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาท้ องถิ>น การสื>อความหมาย
และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ถกู ต้ องและเหมาะสม

๗๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ตารางแสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างผลการเรี ย นรู้ ข องหลัก สูต รฯ กับ Core value ของมหาวิท ยาลัย มหิด ล (MAHIDOL)
ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐาน
๑. ด้ านคุณธรรม จริย ธรรม
๑.๑ รู้หน้ าที> มีวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
๑.๒ มีความขยัน อดทน และมุง่ สัมฤทธิ]ในการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
๑.๓ มีจิตสํานึกต่อสังคม มีจิตอาสา และยึดถือประโยชน์สว่ นรวมในการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
๑.๔ มีทกั ษะในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตที>ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะพลเมืองไทย
และพลโลกที>ประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
๒. ด้ านความรู้
๒.๑ ใฝ่ เรี ยนรู้ และแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื>องทังศาสตร์
Y
และศิลป์ ของการทํากิจกรรมการดําเนิน
ชีวิต
๒.๒ มีความรู้ และทักษะในสาขาวิชากิจกรรมบําบัดเป็ นอย่างดี รอบรู้ ในศาสตร์ อนื> ที>เกี>ยวข้ อง และเท่าทันใน
เทคโนโลยีที>ทนั สมัย
๒.๓ สามารถบูรณาการ และประยุกต์ความรู้ ทางกิจกรรมบําบัด เพื>อก้ าวไปพร้ อมกับการเปลี>ยนแปลงของสังคม
โลก
๓. ด้ านทัก ษะทางปั ญญา
๓.๑ มีภาวะผู้นํา เป็ นที>พงึ พาของผู้อื>นได้ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื>น
๓.๒ มีความคิดริ เริ> มสร้ างสรรค์ สามารถบริ หารจัดการ และปฏิบตั ิงานเป็ นทีมได้ อย่างดี
๓.๓ มีความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษทังการฟั
Y
ง การพูด การอ่าน และการเขียนระดับดี

๗๕
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐาน
๔. ด้ านทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความรั บ ผิด ชอบ
๔.๑ มีจิตสํานึกในการให้ บริ การทางกิจกรรมบําบัด
๔.๒ สามารถสร้ างความสุขภายในตนเองและผู้อื>นได้ เพื>อการพัฒนาความสามารถในการทํากิจกรรมการดําเนิน
ชีวิตที>มีความสุข
๔.๓ เป็ นผู้มีใจกว้ าง เข้ าใจทังความคิ
Y
ดและวัฒนธรรมที>หลากหลาย
๕. ด้ านทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิงตัวเลข การสื"อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
๕.๑ สามารถคิดอย่างใคร่ ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ให้ เหตุผลทางคลินิกกิจกรรมบําบัด และวิจยั เชิง
คุณภาพและปริ มาณ เพื>อพัฒนาตนเองและคุณภาพของการให้ บริ การทางกิจกรรมบําบัดในสังคม
๕.๒ สามารถแก้ ไขปั ญหาในภาวะวิกฤต เพื>อสร้ างความสุขและสร้ างสันติสขุ ให้ กบั สังคม
๕.๓ มีทกั ษะในการใช้ ภาษาไทย และ/หรื อ ภาษาท้ องถิ>น การสื>อความหมาย และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ถูกต้ องและเหมาะสม
๖. ด้ านทัก ษะการปฏิบ ัต ทิ างวิช าชีพ / หรื อ อื"น ๆ
๖.๑ พฤตินิสยั เจตคติ คุณธรรม และจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
๖.๒ ทักษะการสื>อสารและสร้ างสัมพันธภาพ
๖.๓ ความรู้ พื Yนฐาน
๖.๔ กระบวนการให้ บริ การต่อผู้รับบริ การทางกิจกรรมบําบัด
๖.๕ ทักษะการปฏิบตั ิงานทางคลินิก
๖.๖ เครื> องมือ อุปกรณ์ สื>อ ที>จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานทางกิจกรรมบําบัด
๖.๗ ทักษะการใช้ เครื> องมือพื Yนฐานและการทําหัตถการที>จําเป็ นทางกิจกรรมบําบัด
๖.๘ การพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื>อง
๖.๙ กระบวนการคุณภาพด้ านการปฏิบตั ิงานทางกิจกรรมบําบัด
Mastery / Altruism / Harmony/ Integrity / Determination / Originality/ Leadership
๗๖
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ภาคผนวก ก
คําอธิบ ายรายวิช า

๗๗
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คําอธิบ ายรายวิช า
หมวดวิช าศึก ษาทั"วไป
กลุ่ม วิช ามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

มมศท ๑๐๑
MUGE 101
เงื"อ นไข :

การศึก ษาทั"วไปเพื"อ การพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ ของวิชาศึกษาทั>วไปกับวิ ชาชี พ /วิชาเฉพาะ ความ
เชื> อมโยงสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติ ของจิ ตใจ ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่ างมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที>พงึ ประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ /สถานการณ์ /
ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหาหรื อปรับปรุ งพัฒนาเหตุการณ์ /สถานการณ์ เพื>อคุณประโยชน์
ต่อตนเอง ผู้อื>น และสังคม การประยุกต์ความรู้ เพื>อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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
MUGE 102
เงื"อ นไข :

สังคมศึก ษาเพื"อ การพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
หลักการและทฤษฎีพื Yนฐานที>เกี>ยวข้ องกับสถานการณ์ /เหตุการณ์ /ปั ญหาที>สําคัญของสังคมไทย
และสังคมโลก อาทิ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการ เมืองการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์ เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ /สถานการณ์ /ปั ญหา และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหา หรื อแนวทางปรั บปรุ งพัฒนาเหตุการณ์ /สถานการณ์ /เพื>อคุณประโยชน์ ต่อ
ตนเอง ผู้อื>น และสังคม การประยุกต์ความรู้ เพื>อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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.
๗๘
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มมศท ๑๐๓
MUGE 103
เงื"อ นไข :

ศิล ปวิท ยาการเพื"อ การพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)
มนุษยภาพในอดีต ปั จจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ /สถานการณ์ /ปั ญหาเกี>ยวกับวิวฒ
ั นาการ
ที>สําคัญทางด้ านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ /สถานการณ์ /ปั ญหา และการสังเคราะห์ แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหา หรื อแนวทาง
ปรับปรุ งพัฒนาเหตุการณ์ /สถานการณ์ /เพื>อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื>นและสังคม การประยุกต์ความรู้ เพื>อเสนอ
แนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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
SHSS 306
เงื"อ นไข :

จิต วิท ยาประยุก ต์
๒ (๒-๐-๔)
Applied Psychology
2 (2-0-4)
หลักการและทฤษฎี ทางจิ ตวิทยาเกี> ยวกับการปรั บตัวในวงจรชี วิตของแต่ละบุคคล การสื>อสาร
ระหว่างบุคคล เพศและพฤติกรรม เหตุปัจจัย และที>มาของพฤติกรรมต่างๆ พัฒนาการของวัยรุ่ นและผู้ใหญ่
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย ผลกระทบของอารมณ์ และพฤติกรรมของปั ญหา โรคและอาการที>เกี>ยวข้ องกับ ความ
ผิดปกติทางจิต การจัดการความเครี ยด
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.
กลุ่ม วิช าภาษา
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภท ๑๐๐
LATH 100
เงื"อ นไข :

ศิล ปะการใช้ ภ าษาไทยเพื"อ การสื"อ สาร
Art of Using Thai Language in Communication
ศิลปะการใช้ ภาษาไทย ทักษะการใช้ ภาษาไทยในด้ านการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียนและการ
คิด เพื>อการสื>อสารได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills
for accurate and appropriate communication.
๗๙
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ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
เงื"อ นไข :

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
English Level 1
3 (2-2-5)
โครงสร้ าง ไวยากรณ์ และศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษในบริ บ ทที> เ กี> ย วข้ อ งกับ การใช้ ภ าษาอัง กฤษใน
ชีวิตประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทังกลยุ
Y ทธ์ ในการอ่าน
บทความ การเขียนในระดับประโยค การฟั งเพื>อจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื>อสารในชันเรี
Y ยนระดับ
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
LAEN 104
เงื"อ นไข :

ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
English Level 2
3 (2-2-5)
คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ ภาษาอังกฤษในบริ บททางสังคมปั จจุบนั ทักษะการสนทนา
ในกลุม่ ย่อย การทําบทบาทสมมุติในสถานการณ์ตา่ ง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้ า และเนื Yอหาการอ่านและการฟั ง
เรื> องต่างๆ
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
LAEN 105
เงื"อ นไข :

ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
English Level 3
3 (2-2-5)
กลยุ ท ธ์ ที> สํ า คัญ ในทั ก ษะการใช้ ภาษาทั งY สี> การอ่ า นและการฟั ง จากแหล่ ง ต่ า งๆ การพู ด ใน
ชีวิตประจําวัน และการเขียนระดับย่อหน้ าและเรี ยงความสันๆ
Y รวมทังY ทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและ
คําศัพท์ เน้ นภาษาอังกฤษที>ใช้ ในชีวิตประจําวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื Yอหาเกี>ยวกับสังคมโลก
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.

๘๐
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ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106
เงื"อ นไข :

ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
English Level 4
3 (2-2-5)
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึ กอ่านข่าว บทความวิจยั ความคิดเห็น และเนื Yอหาทาง
วิชาการ เพื>อความเข้ าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้ นประเด็นซึง> ช่วยให้ นกั ศึกษารู้ เกี>ยวกับสังคมโลก
ฝึ กการฟั งข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื>อมัลติมีเดียและอินเตอร์ เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ตา่ งๆ รวมทังY
การฝึ กพูดในที>ชมุ ชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝึ กการเขียนเรี ยงความรู ปแบบโดยใช้ การอ้ างอิงและ
บรรณานุกรม ทังนี
Y Yรวมทังการฝึ
Y
กทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคําศัพท์ในบริ บทที>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.
กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

วทชว ๑๑๔
SCBI 114
เงื"อ นไข :

ชีววิท ยาขันG พืนG ฐาน
Basic Biology
แนวคิดทางชีววิทยา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เคมีของสิ>งมีชีวิต ชีววิทยาระดับเซลล์ การสื>อสารของเซลล์
พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยุกต์ หลักวิวฒ
ั นากา ร พันธุศาสตร์ ประชากรวิวฒ
ั นาการมนุษย์ ระบบ
นิเวศ ปั ญหาสิ>งแวดล้ อมและนิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์
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.

๘๑
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วทคณ ๑๘๒
SCMA 182
เงื"อ นไข:

สถิต ศิ าสตร์ ส ําหรั บ วิท ยาศาสตร์ สุข ภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Statistics for Health Science
2 (2-0-4)
แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็ นและการแจกแจงความน่าจะเป็ นในเหตุการณ์ตา่ งๆ
การแปลความค่ า สถิ ติ สถิ ติ พ รรณนา การซัก ตัว อย่ า งเพื> อ ให้ ไ ด้ ตัว แทนที> ดี ข องประชากร และการนํ า ไปใช้
ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
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
SCPY 159
เงื"อ นไข :

ฟิ สิก ส์ เ บือG งต้ น สําหรั บ วิท ยาศาสตร์ สุข ภาพ
๓ (๓-๐-๖)
Elementary Physics for Health Science
3 (3-0-6)
กลศาสตร์ ของการเคลื>อนที> และการสมดุล งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร กลศาสตร์ ของของ
ไหล และระบบไหลเวียนของโลหิต อุณหภูมิ ความร้ อน กฎของก๊ าซ และระบบหายใจ คลืน> และคุณสมบัติของคลื>น หูและ
การได้ ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ไฟฟ้าในร่ างกาย และอิเล็กทรอนิกส์ 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.

กลุ่ม วิช าสุข ภาพและนัน ทนาการ
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
สมศษ ๑๑๔
SHED 114
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมพลศึก ษา – ลีล าศ
๑ (๐-๒-๑)
Physical Education Activity – Social dance
1 (0-2-1)
ประวั ติ ค วามเป็ นมาและความรู้ ทั> ว ไปของการลี ล าศ ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ของการลี ล าศ
การเสริ มสร้ างสมรรถภาพสําหรับนักลีลาศ ทักษะการลีลาศขันพื
Y 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
SHED 117
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมพลศึก ษา – แบดมิน ตัน
๑ (๐-๒-๑)
Physical Education Activity – Badminton
1 (0-2-1)
ประวัติความเป็ นมาและความรู้ ทวั> ไปของกีฬาแบดมินตัน ประโยชน์และคุณค่าของกีฬา แบดมินตัน
การสร้ างเสริ มสมรรถภาพสําหรับนักแบดมินตัน ทักษะการเล่นแบดมินตันขันพื
Y Yนฐาน กติกาการ เล่นแบดมินตัน
History and introduction to the uses and values of badminton. Body conditioning for
badminton players, basic skills and rules of badminton playing.
สมศษ ๑๑๘
SHED 118
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมพลศึก ษา – เทนนิส
๑ (๐-๒-๑)
Physical Education Activity – Tennis
1 (0-2-1)
ประวัติความเป็ นมา และความรู้ ทวั> ไปของกีฬาเทนนิส ประโยชน์และคุณค่าของของกีฬา เทนนิส
การสร้ างสมรรถภาพสําหรับนักเทนนิส ทักษะการเล่นเทนนิสขันพื
Y Yนฐาน กติกาการเล่นเทนนิส
History and introduction to the uses and values of tennis. Body conditioning for tennis
players, basic skills and rules of tennis playing.
สมศษ ๑๒๖
SHED 126
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมพลศึก ษา – เปตอง
๑ (๐-๒-๑)
Physical Educaion Activity – Petaunge
1 (0-2-1)
ประวัติความเป็ นมา และความรู้ ทวั> ไปของกีฬาเปตอง ประโยชน์และคุณค่าของของกีฬาเปตอง
การสร้ างสมรรถภาพสําหรับนักเปตอง ทักษะการเล่นเปตองขันพื
Y Yนฐาน กติกาการเล่นเปตอง
History and introduction to the uses and values of petanque. Body conditioning for
petanque players, basic skills and rules of petanque playing.
วกศท ๑๐๑
SPGE 101
เงื"อ นไข :

แอโรบิค เพื"อ สุข ภาพ
๑ (๐-๒-๑)
Aerobics for Health
1 (0-2-1)
ความสําคัญของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน์หลักการพื Yนฐานของการฝึ กเต้ น แอโรบิก
ทักษะการเคลื>อนไหวในการเต้ นแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมอื>นๆ เช่น แอโรบิกในนํ Yา ศิลปะการต่อสู้ประกอบ
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
SPGE 102
เงื"อ นไข :

โยคะเพื"อ สุข ภาพ
๑ (๐-๒-๑)
Yoga for Health
1 (0-2-1)
ประวั ติ ความหมาย สถานที> แ ละอุ ป กรณ์ เพื> อ ฝึ กซ้ อมและประโยชน์ ของการฝึ กโยคะ
การเตรี ยมพร้ อมของร่ างกาย การยืดเหยียดข้ อต่อและกล้ ามเนือY เทคนิคการเกร็ งและคลายกล้ ามเนือY การฝึ กท่า
อาสนะต่าง ๆ ตําแหน่งร่ างกาย การควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผ่อนคลายอย่างลึกและความปลอดภัยใน
การฝึ ก
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
SPGE 103
เงื"อ นไข :

เสริม สร้ างสมรรถภาพ
๑ (๐-๒-๑)
Body Conditioning
1 (0-2-1)
ความหมาย และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินผลหลัก การฝึ ก และ
วิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ วิธีวิทยาศาสตร์ การกีฬา เช่น การเสริ มสร้ างมวลกล้ าม เนื Yอ ความทนทาน
ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ความอ่อนตัว เพื>อนําไปใช้ ในชีวิตจริ ง
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
SPGE 104
เงื"อ นไข :

เทนนิส
๑ (๐-๒-๑)
Lawn Tennis
1 (0-2-1)
ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์ กฏ และกติกา สมรรถภาพทางกาย ทักษะพื Yนฐาน ได้ แก่ การตี ลูกหน้ า
มือ การตีลกู หลังมือ การตีลกู กลางอากาศ การเสิร์ฟลูก และเทคนิคการเล่นแบบต่างๆ ทังประเภทเดี
Y
>ยวและคู่ การ
บาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทนนิส
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
SPGE 105
เงื"อ นไข :

ฟุต บอล
๑ (๐-๒-๑)
Soccer
1 (0-2-1)
ประวัติ โดยย่อของฟุตบอล ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎและระเบียบ สมรรถภาพ ทักษะพื Yนฐานของการ
เตะ การส่ง การโหม่ง การเลี Yยงลูก การทุ่มบอล และการเล่นเป็ นทีม การเก็บรักษาอุปกรณ์ ความเสี>ยง การบาด เจ็บ
และความปลอดภัย การเล่นฟุตบอลเพื>อการออกกําลังกาย สุขภาพและนันทนาการ
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
SPGE 109
เงื"อ นไข :

ว่ ายนําG
๑ (๐-๒-๑)
Swimming
1 (0-2-1)
ประโยชน์ ความปลอดภัย มารยาท การแต่งกาย ทักษะเบื Yองต้ นในการว่ายนํ Yา เช่น การลงนํ Yา การ
ลอยตัว การหายใจในนํ Yา การใช้ แขน ขา รวมถึงทักษะการว่ายท่าฟรี สไตล์ 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
SPGE 112
เงื"อ นไข:

ลีล าศ
๑ (๐-๒-๑)
Social Dance
1 (0-2-1)
ประโยชน์ กติกา และกฎเกณฑ์ ความปลอดภัยและการแต่งกาย ทักษะพื Yนฐานในการเต้ นลีลาศ
เช่น จังหวะวอลซ์ (waltz), คิวบัน-รัมบ้ า (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
SPGE 113
เงื"อ นไข :

เทเบิล เทนนิส
๑ (๐-๒-๑)
Table Tennis
1 (0-2-1)
ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกายและความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพื Yนฐาน ของการ
เคลื>อนที>ของเท้ า การจับไม้ การตีลกู หน้ ามือและลูกหลังมือ การตบ การเสิร์ฟ การตีลกู ท๊ อป
ส-ปริ นท์ และการแข่งขันประเภทเดี>ยวและคู่ 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
SPGE 121

กายและจิต ใจ
๒ (๑-๒-๓)
Mind and Body
2 (1-2-3)
หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการประยุกต์ใช้ การเตรี ยมความพร้ อมทางร่ างกายและจิตใจของการ
ออกกําลังกายแบบกายและจิตใจ ประโยชน์ หลักการพื Yนฐานของการฝึ กการออกกําลังกายแบบกายและจิตใจ ทักษะ
การออกกําลังกาย ความปลอดภัย กิจกรรมกายและจิตใจในรู ปแบบต่างๆ 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
PTOT 122
เงื"อ นไข:

สุน ทรี ย การเปลี"ย นแปลงตัวเอง
๒ (๑-๒-๓)
Aesthetic self transformation
2 (1-2-3)
การเห็นคุณค่าในตัวเองเพื>อพัฒนาชีวิต การรับรู้ ตนเองในการจัดการอารมณ์ ศิลปะสร้ างสรรค์ของ
การกระทํา การเป็ นอยู่ และการเปลี>ยนแปลงที>ดี การจัดการโครงการชุมชน การพัฒนาทักษะการสื>อสาร และการใช้
ละครเพื>อการพัฒนามนุษย์
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.
หมวดวิช าเฉพาะ
กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
วทคม ๑๐๒
SCCH 102
เงื"อ นไข :

เคมีท" วั ไป
๓ (๓-๐-๖)
General Chemistry
3 (3-0-6)
โครงสร้ างอะตอม พันธะเคมี แก๊ ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์ เคมี
จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุปัจจุบนั
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
SCPS 202
เงื"อ นไข :

สรี ร วิท ยาพืนG ฐาน
๓ (๒-๓-๕)
Basic Physiology
3 (2-3-5)
สอบผ่ านรายวิช า วทชว ๑๑๔ และ วทฟส ๑๕๙
ความรู้ พื Yนฐานทางสรี รวิทยา ซึง> เกี>ยวข้ องกับหน้ าที> กลไก และการควบคุมการทํางานของอวัยวะ
และระบบต่างๆ ภายในร่ างกาย โดยเฉพาะระบบประสาท ระบบกล้ ามเนื Yอ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบไต
ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ ท่อ และระบบสืบพันธ์ รวมทังการทํ
Y
างานประสานกันของระบบต่างๆในร่ างกาย
ซึง> นํามาสูก่ ารทรงสภาพปกติในร่ างกายในภาวะปกติและเมื>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
PTPT 309
เงื"อ นไข :

เภสัช วิท ยาทางวิท ยาศาสตร์ สุข ภาพ
๑ (๑-๐-๒)
Pharmacology for Health Science
1 (1-0-2)
หลักทัว> ไปทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ] ผลการรักษา ผลข้ างเคียง ข้ อบ่งชี Yและข้ อห้ ามใช้ ทาง
ยาต่อระบบต่างๆ ผลของยาทาภายนอกและยาจากสมุนไพรที>เกี>ยวข้ องกับกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
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
PTOT 121
เงื"อ นไข :

กายวิภ าคศาสตร์ พ ืนG ฐานสําหรั บ นัก กิจ กรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Basic Anatomy for Occupational Therapists
2 (1-2-3)
ความรู้ พืนY ฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ซึ>งเกี>ยวข้ องกับโครงสร้ าง หน้ าที> กลไก และการควบคุมการ
ทํางานของอวัยวะ และระบบต่างๆ ของร่ างกาย รวมทังการทํ
Y
างานประสานกันของระบบต่างๆ ซึง> นํามาสู่ภาวะสมดุล
ของร่ างกายมนุษย์
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
PTOT 202
เงื"อ นไข :

มหกายวิภ าคศาสตร์ ส ําหรั บ นัก กิจ กรรมบําบัด
๓ (๓-๐-๖)
Gross Anatomy for Occupational Therapists
3 (3-0-6)
ผ่ านรายวิช า กภกก ๑๒๑
ความรู้ ทั>วไปเกี> ยวกับโครงสร้ างทางมหกายวิภาคศาสตร์ ของลําตัว แขน-ขา ใบหน้ า และลําคอ
ความสัมพันธ์ ของโครงสร้ างทางกายวิ ภาคศาสตร์ และพยาธิ สภาพที> สําคัญทางคลินิกที> มีผลกระทบมาจากการ
เปลี>ยนแปลงโครงสร้ างทางกายวิภาคศาสตร์ ของร่ างกาย
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
PTOT 205
เงื"อ นไข :

สภาวะทางการแพทย์ ส ําหรั บ นัก กิจ กรรมบําบัด
๓ (๓-๐-๖)
Medical Conditions for Occupational Therapists
3 (3-0-6)
สภาวะการณ์ ของโรค พยาธิ สรี รวิทยา ภาวะความบกพร่ อง สาเหตุ อาการแสดง ชนิดของความ
ผิดปกติ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์ รวมทังY ผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทํากิจกรรมการดําเนินชีวิต
Circumstances, pathophysiology, impairment, etiology, symptoms, and types of
abnormality in surgery, orthopedics, pediatrics, and psychiatry including impacts on occupational
performance.
กภกก ๒๒๕
PTOT 225
เงื"อ นไข :

ปฏิบ ัต กิ ารทางมหกายวิภ าคศาสตร์
๓ (๐-๖-๓)
Laboratory of Gross Anatomy
3 (0-6-3)
ผ่ านรายวิช า กภกก ๑๒๑
ปฏิบตั ิการกายวิภาคส่วนผิว และการชําแหละศพในส่วนของศีรษะ หน้ าและลําคอ แขนและ ร่ างแห
เส้ นประสาทระดับแขน ขาและร่ างแหเส้ นประสาทระดับบันเอวและก้
Y
นกบ ผนังลําตัวด้ านหลัง กระดูกสันหลังและไขสัน
หลัง
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.

๘๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

กภกก ๒๒๙
PTOT 229
เงื"อ นไข :

การสังเกตและการให้ เ หตุผ ลทางคลิน ิก พืนG ฐาน
๒ (๑-๒-๓)
Clinical Observation and Basic Clinical Reasoning
2 (1-2-3)
กระบวนการสัง เกตและให้ เหตุ ผ ลทางคลิ นิ ก การประยุ ก ต์ ก รอบอ้ า งอิ ง ทางกิ จ กรรมบํ า บัด
ในกรณี ศึก ษา กระบวนการทางกิ จ กรรมบํ า บัด ในกรณี ศึก ษา การสื> อ สารเชิ ง บํ าบัด และกระบวนการเรี ย นรู้ เชิ ง
สร้ างสรรค์
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
PTOT 231
เงื"อ นไข :

หลัก การพยาบาลสําหรั บ นัก กิจ กรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Principles of Nursing for Occupational Therapistss
2 (1-2-3)
หลักการพยาบาล การประสานงานของบุคลากรสุขภาพ การสังเกตอาการ การวัดและแปลผล
สัญญาณชีพ การควบคุมการติดเชื Yอ การทําแผล การให้ ออกซิเจน การดูดเสมหะ การดูแลผู้ป่วยที>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
PTOT 235
เงื"อ นไข :

ประสาทกายวิภ าคศาสตร์ ส ําหรั บ นัก กิจ กรรมบําบัด
๓ (๒-๒-๕)
Neuroanatomy for Occupational Therapistss
3 (2-2-5)
ผ่ านรายวิช า กภกก ๒๒๕
ประสาทวิ ท ยาศาสตร์ กายวิ ภ าคและจุ ล กายวิ ภ าคในประสาทวิ ท ยาศาสตร์ การจัด และการ
พัฒนาการของระบบประสาท ทางเดินประสาท ระบบรั บความรู้ สึก ระบบประสาทสัง> การ ระบบประสาทอัตโนมัติ
ระบบประสาทชันสู
Y ง ระบบการไหลเวียนของเลือด นํ Yาหล่อเลี Yยงสมองและไขสันหลัง อาการและอาการแสดงจากความ
ผิดปกติของระบบประสาท บูรณาการเพื>อประยุกต์ความรู้ พื Yนฐานทางประสาทวิทยาศาสตร์ ร่วมกับพื 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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กลุ่ม วิช าชีพ
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

กภกก ๑๑๐
PTOT 110
เงื"อ นไข :

บทนําสู่ก จิ กรรมบําบัด
Introduction to Occupational Therapy
คําจํากัดความ และวิชาชีพกิจกรรมบําบัด ปรัชญา ทฤษฎีพื Yนฐาน แนวคิดกิจกรรมการดําเนินชีวิต
กระบวนการทางกิจกรรมบําบัด บทบาทนักกิจกรรมบําบัดในปั จจุบนั และอนาคต
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
PTOT 112
เงื"อ นไข :

หลัก การพืนG ฐานของกิจ กรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Basic Principle of Occupational therapy
2 (1-2-3)
แบบจําลองบุคคล – สิ>งแวดล้ อม – กิจกรรมการดําเนินชีวิต-ความสามารถ แบบจําลองทางชีวจิต
สังคม และแบบจําลองทางกิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย์ การจัดจําแนกหน้ าที>ระดับนานาชาติ แบบจําลองทาง
การแพทย์ การฟื นY ฟูสภาพ และการฟื นY คืนสุขภาวะ การแปลความรู้ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ภาษาอังกฤษและการ
คิดเชิงระบบสร้ างสรรค์ในบริ บทไทย
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
PTOT 221
เงื"อ นไข :

สมรรถนะการประกอบกิจ กรรมตลอดช่ วงชีวิต
๒ (๑-๒-๓)
Occupational Performance Across Life Span
2 (1-2-3)
บทบาทของมนุษย์ ต ลอดช่ วงชี วิต ในพิ สัยการดูแลตนเองการทํ างาน/การศึก ษา การใช้ เ วลาว่าง
และการพักผ่อน ความสัมพันธ์ ระหว่างหน้ าที>และพัฒนาการของการรับความรู้ สกึ และการเคลื>อนไหว กระบวนการรู้
คิด อารมณ์ พฤติกรรม และสังคม
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
PTOT 222
เงื"อ นไข :

การประเมิน ขันG พืนG ฐานสําหรั บ นัก กิจ กรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Basic Assessment for Occupational Therapists
2 (1-2-3)
ทักษะในการประเมินทางกิจกรรมบําบัดขันY พืนY ฐานได้ แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต การทดสอบ
การใช้ เครื> องมือ การให้ เหตุผล การแปลผล ในด้ านประสาทการรับความรู้ สึกและการเคลื>อนไหว ด้ านความรู้ ความ
เข้ าใจ ด้ านจิตสังคม รวมทังการประยุ
Y
กต์กิจกรรมเพื>อการประเมินทังรายบุ
Y
คคลและรายกลุม่
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
PTOT 226
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมบําบัด เพื"อ สุข ภาพร่ างกาย ๑
๒ (๑-๒-๓)
Occupational Therapy for Physical Health 1
2 (1-2-3)
บทบาทนักกิจกรรมบําบัดในการประเมิน บําบัด ฟื นY ฟูสภาพ ส่งเสริ ม และป้องกันสําหรับผู้รับบริ การที>
ได้ รับการบาดเจ็บและโรคทางระบบกล้ ามเนื Yอและกระดูก โรคทางระบบหัวใจ-ปอด และความเจ็บป่ วยเรื อY รังต่างๆ เช่น
โรคมะเร็ ง โรคเมทาโบลิซมึ การฝึ กกิจวัตรประจําวัน การฝึ กการรับรู้ การปรับสภาพจิตใจ การจัดการภาวะกลืนลําบาก
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
PTOT 228
เงื"อ นไข :

จลนศาสตร์ ใ นกิจ กรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Kinesiology in Occupational Therapy
2 (1-2-3)
การประยุก ต์ ความรู้ กายวิ ภาคศาสตร์ และหลัก การทางชี วกลศาสตร์ ต่อ สภาวะของร่ างกาย
ในขณะอยู่นิ>งและเคลื>อนไหว ทังY ในสภาวะปกติและผิ ดปกติ การวิเคราะห์ การเคลื>อนไหวที> เกี> ยวข้ องกับกิจ วัตร
ประจําวัน
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
PTOT 232
เงื"อ นไข :

กิจ วัต รประจําวัน และการฟื G น ฟูส มรรถภาพ
๓ (๒-๒-๕)
Activities of Daily Living and Rehabilitation
3 (2-2-5)
เทคนิคและการฝึ กทักษะในการทํากิจวัตรประจําวันพื Yนฐานและขันสู
Y งสําหรับผู้ที>หย่อนสมรรถภาพ
ทางร่ างกาย การรู้ คิด อารมณ์ และการมีสว่ นร่ วมทางสังคม
Techniques and practical skills in basic and advanced activities of daily living for physical,
cognitive, emotional dysfunction, and social participation.
กภกก ๒๓๓
PTOT 233
เงื"อ นไข :

การวิเ คราะห์ แ ละการปรั บ สื"อ เพื"อ การบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Therapeutic Analysis and Adaptation
2 (1-2-3)
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การปรับและประยุกต์สื>อเพื>อการบําบัด ได้ แก่ คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์
สถานที> ขันตอนการทํ
Y
า และการสอนกิจกรรมการดําเนินชีวิตให้ สอดคล้ องกับเพศ อายุ ความบกพร่ อง ความสามารถ
ความต้ องการ และบริ บทของรายบุคคล ภายใต้ สถานการณ์ 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
PTOT 234
เงื"อ นไข :

การประเมิน ขันG สูงสําหรั บ นัก กิจ กรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Advanced Evaluation for Occupational Therapistss
2 (1-2-3)
สอบผ่ านรายวิช า กภกภ ๒๒๒
ทักษะในการประเมินขันสู
Y งทางกิจกรรมบําบัด การใช้ เครื> องมือประเมินที>เป็ นมาตรฐาน และทักษะ
ในการให้ เหตุผล การประเมินและแปลผล ข้ อจํ ากัดของเครื> องมือที> ใช้ ในด้ านประสาทการรั บความรู้ สึกและการ
เคลื>อนไหว ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านจิตสังคม รวมทังการประยุ
Y
กต์ใช้ ทางคลินิกกิจกรรมบําบัด
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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มคอ.๒

กิจ กรรมบําบัด สําหรั บ เด็ก และวัย รุ่ น ๑
๓ (๒-๒-๕)
Occupational Therapy for Children and Adolescence 1
3 (2-2-5)
การประยุกต์กรอบอ้ างอิงทางกิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่ น การประเมินทางกิจกรรมบําบัดใน

เด็กและวัยรุ่ น
Application of frames of references of Occupational Therapy for children and adolescence.
Assessments of Occupational Therapy in children and adolescence.
กภกก ๒๓๗
PTOT 237
เงื"อ นไข :

การปรั บ ศัก ยภาพกิจ กรรมการดําเนิน ชีวิต
๒ (๑-๒-๓)
Adaptation of Occupational Potential
2 (1-2-3)
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๒๓๓
การวิเคราะห์คณ
ุ ค่า ความหมายและการเรี ยนรู้ ตามศักยภาพและการให้ ความสําคัญของกิจกรรม

การดําเนินชีวิต
Value analysis, meaning and learning followed occupational potential and prioritization.
กภกก ๒๓๙
PTOT 239
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมบําบัด จิต สังคม ๑
๒ (๑-๒-๓)
Psychosocial Occupational Therapy 1
2 (1-2-3)
กรอบอ้ างอิงทางกิจกรรมบําบัดจิตสังคม การประเมินทางกิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพจิต บทบาทนัก
กิจกรรมบําบัดในผู้รับบริ การที>มีความบกพร่ องทางกระบวนการรู้ คิด อารมณ์ พฤติกรรม และการมีสว่ นร่ วมทางสังคม
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
PTOT 320
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมบําบัด เพื"อ สุข ภาพร่ างกาย ๒
๓ (๒-๒-๕)
Occupational Therapy for Physical Health 2
3 (2-2-5)
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๒๒๖
บทบาทนักกิจกรรมบําบัดในการประเมิน บําบัด ฟื นY ฟูสภาพ ส่งเสริ ม และป้องกันสําหรับผู้รับบริ การ
ทางระบบประสาท เช่น การบาดเจ็บทางสมอง/ไขสันหลัง โรคหลอดเลือดสมอง ความผิดปกติด้านการสื>อความหมาย
และโรคที>เกิดจากภาวะความเสื>อม การประยุกต์วิธีการทางกิจกรรมบําบัดเพื>อพัฒนาความสามารถในการทํากิจกรรม
การดําเนินชีวิตได้ แก่ เทคนิคระบบประสาทการเคลื>อนไหว ระบบประสาทพัฒนาการ การฟื นY ฟูสภาพระบบประสาท/
ร่ างกาย
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.
๙๓
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กภกก ๓๒๒
PTOT 322
เงื"อ นไข :

การดัด แปรสิ"งแวดล้ อ มและเทคโนโลยีเ ครื" อ งช่ วย
๒ (๑-๒-๓)
Environmental Modification and Assistive Technology
2 (1-2-3)
การดัดแปรสิ>งแวดล้ อมตามแนวคิดของกิจกรรมบําบัด การลดสิ>งแวดล้ อมที>กีดขวางความสะดวก
และเพิ>มการเข้ าถึงการทํากิจกรรม การเยี>ยมบ้ านเพื>อประเมินแนะนํา การดัดแปรอุปกรณ์ และปรับสภาพแวดล้ อมเพื>อ
การทํากิจวัตรประจําวัน โดยใช้ หลักการออกแบบเพื>อคนทังมวล
Y
เพื>อนําไปใช้ ดแู ลตนเอง การใช้ เทคโนโลยีสิ>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
PTOT 331
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมบําบัด สําหรั บ ผู้ส ูงอายุ
๒ (๑-๒-๓)
Occupational Therapy for Elders
2 (1-2-3)
กระบวนการเปลี>ยนแปลง และผลกระทบของการเข้ าสู่วยั สูงอายุต่อร่ างกาย การรู้ คิด อารมณ์ และ
การมีส่วนรวมทางสังคม วิธีการทางกิจกรรมบํ าบัดสําหรั บผู้สูงอายุ และผู้ดูแล เพื>อพัฒนาความสามารถในการทํ า
กิจกรรมการดําเนินชีวิต ปรับตัวกับภาวะเรื อY รัง เสริ มสร้ างสุขภาพ และส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
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
PTOT 332
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมบําบัด สําหรั บ เด็ก และวัย รุ่ น ๒
๓ (๒-๒-๕)
Occupational Therapy for Children and Adolescence 2
3 (2-2-5)
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๒๓๖
วิ ธี ก ารทางกิ จ กรรมบํ า บัด สํ า หรั บ เด็ ก และวัย รุ่ น ทั งY ที> มี สุข ภาพดี หรื อ หย่ อ นสมรรถภาพอัน
เนื>องมาจากพัฒนาการล่าช้ า โรคทางระบบประสาทกล้ ามเนื Yอ บกพร่ องทางพฤติกรรม การสื>อสาร และการเรี ยนรู้
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.

๙๔
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กภกก ๓๓๓
PTOT 333
เงื1อนไข :

เฝื อก กายอุปกรณ์ เสริม และกายอุปกรณ์ เทียม
๒ (๑-๒-๓)
Splint Orthosis and Prosthesis
2 (1-2-3)
กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ของระยางค์แขน การจัดท่าของข้ อต่อภายในมือ และการฟื !นตัวเนือ! เยื#อ
เกี#ยวพัน หลักการออกแบบและประดิษฐ์ เฝื อกและกายอุปกรณ์ เสริ ม สําหรับการฟื น! ฟูสภาพมือที#มีพยาธิสภาพต่าง ๆ
รวมทัง! ข้ อควรระวังและข้ อพิจารณา วัสดุ เครื# องมือและอุปกรณ์ และกรรมวิธี แทรกเสริ ม โปรแกรมการจัดการกาย
อุปกรณ์และฝึ กผู้ป่วยแขนขาขาดจากความพิการแต่กําเนิดและจากการผ่าตัด
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
PTOT 338
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมบําบัด ในชุม ชน
๓ (๑-๖-๔)
Occupational Therapy in Community
3 (1-6-4)
แนวคิ ด ของกิ จ กรรมบํ า บั ด ชุ ม ชน บทบาทของนั ก กิ จ กรรมบํ า บั ด ชุ ม ชนในการประเมิ น
การวิ เ คราะห์ การจัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ ของปั ญ หาสุข ภาพ การส่ ง เสริ ม สุข ภาพ การป้ อ งกัน การฟื Yน ฟู ส ภาพ
การทํางานในชุมชน การสร้ างความร่ วมมือ และการสร้ างเครื อข่ายชุมชน ในชุมชนต่างๆ เช่น วัด โรงเรี ยน หมู่บ้าน
สถานสงเคราะห์เด็ก หรื อชมรมผู้สงู อายุ 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
PTOT 339
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมบําบัด จิต สังคม ๒
๒ (๑-๒-๓)
Psychosocial Occupational Therapy 2
2 (1-2-3)
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๒๓๙
การสื>อสารและการคิดสร้ างสรรค์เชิงบําบัด การปฏิบตั ิกลุม่ พลวัติเพื>อพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์
พฤติกรรม ทักษะการรู้ คิด ทักษะการเข้ าสูส่ งั คม และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื>นอย่างมีศกั ดิ]ศรี ความเป็ นมนุษย์
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.

๙๕
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กภกก ๓๔๑
PTOT 341
เงื"อ นไข :

ทัก ษะการให้ เ หตุผ ลทางคลิน ิก ของกิจ กรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy
2 (1-2-3)
ผ่ านรายวิช า กภกก ๓๓๘
การนําทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกไปใช้ กบั ผู้รับบริ การต่างๆ การจัดการความรู้ ด้วยทักษะที>ได้
ฝึ กฝนในการบริ การทางกิ จกรรมบํ าบัด การตระหนักรู้ ถึงทัศนคติและความเชื> อส่วนบุค คล การฝึ กทักษะการถอด
บทเรี ยน การเขียนแผนที>ความคิด การเขียนบันทึก การสัมมนา และการประชุมกรณีศกึ ษา
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
PTOT 382
เงื"อ นไข :

ปฏิบ ัต งิ านทางคลิน ิก ๑
๔ (๐-๑๖-๔)
Clinical Practice 1
4 (0-16-4)
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๓๓๙
ปฏิบตั ิงานทางคลินิกเรื> องกระบวนการตัดสินใจทางคลินิก ความสัมพันธ์ ระหว่าง พยาธิวิทยากับ
ความบกพร่ องและ/หรื อการทําหน้ าที>ผิดปกติ การซักประวัติ การวางแผนการตรวจร่ างกาย การตรวจเพื>อคัดแยกและ
สรุ ปปั ญหาทางกิจกรรมบําบัด การวางแผนการรักษา และให้ กิจกรรมการรักษาภายใต้ การกํากับดูแล 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
PTOT 383
เงื"อ นไข :

ปฏิบ ัต งิ านทางคลิน ิก ๒
๕ (๐-๒๐-๕)
Clinical Practice 2
5 (0-20-5)
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๓๘๒
ปฏิ บัติงานทางคลินิ กในหน่ วยงานส่วนภูมิภ าค ความแตกต่างในสภาพแวดล้ อ มทางวัฒ นธรรม
ท้ องถิ>นและความเป็ นอยู่ของประชาชนในส่วนภูมิภาค การตรวจและรักษาผู้ป่วยทางกิจกรรมบําบัด ภายใต้ การกํากับ
ดูแล การบริ หารและการจัดการของหน่วยงานกิจกรรมบําบัด การประสานงานกับบุคลากรทางสุขภาพอื>น ๆ ที>เกี>ยวข้ องใน
การป้องกันความเจ็บป่ วยและส่งเสริ มให้ ประชาชนมีสขุ ภาพดี 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
PTOT 403
เงื"อ นไข :

กิจ กรรมบําบัด ในการยศาสตร์ แ ละการฟื G น ฟูก ารประกอบอาชีพ
๒ (๑-๒-๓)
Occupational Therapy in Ergonomics and Vocational Rehabilitation 2 (1-2-3)
วิธีการทางกิจกรรมบําบัดและการยศาสตร์ ในการประเมิน การฟื น! ฟูการทํางานและการประกอบ
อาชีพ การเพิ#มสมรรถนะการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในผู้ที#ได้ รับบาดเจ็บและมีปัญหาจาก
การทํางาน รวมทังผู
! ้ ป่วยทางจิต การให้ คําปรึกษาและการให้ ความรู้ ทางกิจกรรมบําบัดและการยศาสตร์
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
PTOT 404
เงื"อ นไข :

กฎหมายและความเป็ นผู้น ําสําหรั บ นัก กิจ กรรมบําบัด
๑ (๑-๐-๒)
Laws and Leadership for Occupational Therapists
1 (1-0-2)
ลักษณะการเป็ นผู้นํา หลักการบริ หารงานของภาครัฐและเอกชน พระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติการศึกษา
พระราชบัญญัติสง่ เสริ มคุณภาพชีวิตคนพิการ พระราชบัญญัติสขุ ภาพจิต จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ
พระราชบัญญัติผ้ สู งู อายุ สวัสดิการในผู้สงู อายุ และกฎหมายอื>นๆ ที>เกี>ยวข้ องกับการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบําบัด
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
PTOT 405
เงื"อ นไข :

การใช้ ห ลัก ฐานเชิงประจัก ษ์ ท างกิจ กรรมบําบัด
๑ (๐-๒-๑)
Evidence Based Practice in Occupational Therapy
1 (0-2-1)
การระบุปัญหาจากกระบวนการทางกิจกรรมบําบัด การกําหนดสิ>งที>ต้องการสืบค้ น กระบวนการ
สืบค้ นข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที>ได้ จากการสืบค้ น วิธีการอ้ างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติงานทางคลินิก
เพื>อหากระบวนการทางกิจกรรมบําบัดที>เหมาะสมต่อผู้รับบริ การ
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.

๙๗
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กภกก ๔๒๕
PTOT 425
เงื"อ นไข :

มคอ.๒

สัม มนากิจ กรรมบําบัด ๑
๑ (๐-๓-๑)
Seminar in Occupational Therapy 1
1 (0-3-1)
การอ่านและการวิเคราะห์วารสารวิชาการ รวมทังการนํ
Y
าเสนอต่อที>ประชุม ตามคําแนะนําของ

อาจารย์ที>ปรึกษา
Reading and analyzing academic journals, including presentation with advisor’s
instruction.
กภกก ๔๒๖
PTOT 426
เงื"อ นไข :

สัม มนากิจ กรรมบําบัด ๒
๑ (๐-๓-๑)
Seminar in Occupational Therapy 2
1 (0-3-1)
การสัมมนาทางกิจกรรมบําบัดเกี>ยวกับหัวข้ อและความรู้ ที>ทนั สมัย ประชุมกรณีศกึ ษาผู้ป่วยตาม
คําแนะนําของอาจารย์ที>ปรึกษา
Occupational therapy seminar in current topic and knowledge, case study conference
with advisor’s instruction.
กภกก ๔๘๑
PTOT 481
เงื"อ นไข :

ปฏิบ ัต งิ านทางคลิน ิก ๓
๔ (๐-๑๖-๔)
Clinical Practice 3
4 (0-16-4)
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๓๗๓
ปฏิบตั ิงานทางคลินิกด้ วยทักษะขันสู
Y งในการซักประวัติ และการตรวจร่ างกาย การรวบรวมและ
วิธีบนั ทึกข้ อมูลของผู้ป่วย การสรุ ปปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษาและการรักษาด้ วยกระบวนการทาง
กิจกรรมบําบัด รวมทังการจั
Y
ดการคลินิกกิจกรรมบําบัด 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
ปฏิบ ัต งิ านทางคลิน ิก ๔
๔ (๐-๑๖-๔)
PTOT 482
Clinical Practice 4
4 (0-16-4)
เงื"อ นไข :
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๔๘๑
ปฏิบัติงานทางคลินิกในหน่วยงานส่วนกลาง การตรวจและรักษาผู้ป่วยทางกิจกรรมบําบัด ภายใต้
การกํากับดูแล การบริ หารและการจัดการทางหน่วยงานกิจกรรมบําบัด การร่ วมมือกับบุคลากรทางสุขภาพอื>น ๆ ที>เกี>ยวข้ อง
ในการป้องกันความเจ็บป่ วยและส่งเสริ มให้ ประชาชนมีสขุ ภาพดี 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
PTOT 491
เงื"อ นไข :

โครงการวิจ ัย ทางกิจ กรรมบําบัด ๑
๓ (๐-๖-๓)
Research Project in Occupational Therapy 1
3 (0-6-3)
สถิติพืนY ฐานและการคิดเชิงระบบ กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางกิจกรรมบํ าบัด การจัดการ
โครงการกับอาจารย์ที>ปรึกษา
Basic statistics and systems thinking. Research and development process in
occupational therapy. Project management with supervisor.
กภกก ๔๙๒
PTOT 492
เงื"อ นไข :

โครงการวิจ ัย ทางกิจ กรรมบําบัด ๒
๓ (๐-๖-๓)
Research Project in Occupational Therapy 2
3 (0-6-3)
การเก็บข้ อมูล การเขี ยนโครงการและการแปลความรู้ สู่การพัฒนาวิชาชี พกิ จกรรมบํ าบัดเพื> อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคม
Data collection. Project writing and knowledge translation into development of
occupational therapy profession for improving quality of life of community.
หมวดวิช าเลือ กเสรี
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

ศศภอ ๒๖๗
LAEN 267
เงื"อ นไข :

การละครสร้ างสรรค์
Creative Drama
พัฒนาการกระบวนการจัดทําละครสร้ างสรรค์ ได้ แก่ การเคลือ> นไหวประสาทสัมผัส ภาษากาย
การด้ นสด การเล่าเรื> อง และการศึกษาศิลปะละครหุน่ และหน้ ากาก จนสามารถจัดแสดงละครหุ่น ละครหน้ ากากหรื อ
ละครสร้ างสรรค์ตามที>เรี ยนได้
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

๙๙
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ศศพฐ ๑๓๑
LAFE 131
เงื"อ นไข :

มนุษย์ ก ับ ความสามารถในการสื"อ สาร
๓ (๓-๐-๖)
Man and Communication Competence
3 (3-0-6)
มนุษย์ กับความสามารถในการสื>อสาร ประวัติและพัฒนาการของการสื>อสาร การใช้ ภาษาในการ
สื>อสาร ภาษาในแง่ที>เป็ นเครื> องมือสําคัญของการสื>อสารของมนุษย์ ทฤษฎี การสื>อสารเบือY งต้ น รู ปแบบต่างๆ ของ
ภาษา การใช้ ภาษาให้ เหมาะสมกับการสื>อสารแต่ละประเภท รวมทังการใช้
Y
สื>อเทคโนโลยี>ประเภทต่างๆ 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
SHHU 109
เงื"อ นไข :

ศาสนากับ การรั ก ษาโรค
๒ (๒-๐-๔)
Religion and Healing
2 (2-0-4)
บทบาทของศาสนาในการรักษาโรค ทัศนะของศาสนาพุทธ ศาสนาคริ สต์ และศาสนาอิสลามเกี>ยวกับ
สุขภาพ ชีวิต โรคภัย ความเจ็บป่ วยและความตาย คําสอนและการปฏิบตั ิทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริ สต์ และศาสนา
อิสลามที>เป็ นประโยชน์ตอ่ การดูแลสุขภาพ การรับมือความเจ็บป่ วย การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วยและการเตรี ยมรับความ
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
SHHU 112
เงื"อ นไข :

พลวัต ของกลุ่ม และการทํางานเป็ นทีม
๒ (๒-๐-๔)
Group Dynamics and Teamwork
2 (2-0-4)
ความหมายของพลวัตกลุ่ม ธรรมชาติและประเภทของกลุ่ม พฤติกรรมกลุ่ม ทฤษฎีการทํางานเป็ น
ทีม เทคนิคการพัฒนาทีม เทคนิคการทํางานเป็ นทีม ภาวะผู้นํากลุ่ม การสื>อสารของกลุม่ การจัดการความขัดแย้ งของ
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

๑๐๐
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สมมน ๑๒๓
SHHU 123
เงื"อ นไข :

มนุษยศาสตร์ บ ูร ณาการ
๓ (๓-๐-๖)
Integrated Humanities
3 (3-0-6)
ความหมายและขอบเขตของมนุษยศาสตร์ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที>เกี>ยวข้ องกับการดําเนิน
ชีวิต คุณค่าของงานวิจิตรศิลป์ 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
SHSS 144
เงื"อ นไข :

หลัก การสื"อ สาร
๒ (๒-๐-๔)
Principle of Communication
2 (2-0-4)
ความสําคัญของการสื>อสาร การถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสาร วิธีการถ่ายทอด ความเข้ าใจ การใช้
ภาษา พฤติกรรมของผู้สื>อสารกับผู้รับสื>อสาร บุคลิกภาพของบุคคลที>มีตอ่ การสื>อสาร การสื>อสารที>มีประสิทธิภาพ
รวมทังปั
Y ญหาต่าง 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
รายละเอีย ดอาจารย์ ป ระจําหลัก สูต ร
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ชื"อ
อาจารย์ ดร. กัน นิก า เพิ"ม พูน พัฒนา
คุณวุฒิ
คุณวุฒสิ ูงสุด สาขาวิช า
สําเร็จ การศึก ษาจาก
สถาบัน
พ.ศ.
วท.บ. (กิจกรรมบําบัด, เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๕
๒๕๔๘
๒๕๕๕

สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจ ัย ที"ส นใจ
๑. กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็ก
๒. ประสาทวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจ ัย หรื อ ผลงานทางวิช าการ
งานวิจ ัย
งานวิจ ัย ตีพ มิ พ์
Full manuscripts
๑. Permpoonputtana K, Govitrapong P. The anti-inflammatory effect of melatonin on
methamphetamine-induced proinflammatory mediators in human neuroblastoma dopamine SHSY5Y 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. อนุชาติ เขื>อนนิล, ศุภลักษณ์ เข็มทอง, กันนิกา เพิ>มพูนพัฒนา, วีรวัฒน์ แสนศรี , สุรชาต สุขศรี วรรณ. (2559).
การพัฒนาระบบกิจกรรมบําบัดศึกษา. วารสารกิจกรรมบําบัด, 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, 2328 August 2009. (J Neurochem. 2009; Suppl.2: 110: 39).
๒. Permpoonputtana K, Govitrapong P. Involvement of Mitogen-Activated Protein Kinase in Methamphetamine-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
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หมวดวิช าเฉพาะ
(กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ )
หน่วยกิต
กภกภ ๒๑๓ การปฐมพยาบาลเบื Yองต้ น
๑ (๑-๐-๒)
กภกภ ๔๙๕

โครงการวิจยั

๑ (๐-๓-๑)

(กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกก ๒๒๒ การประเมินขันพื
Y Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กภกก ๒๒๓ สิ>งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตที>เกี>ยวข้ องกับสุขภาพ
กภกก ๓๒๑ กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๒
๑๐๔

หน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
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กภกก ๔๒๑
กภกก ๔๒๓
กภกก ๔๒๔
กภกก ๔๒๕
กภกก ๔๒๖
กภกก ๔๘๒

มคอ.๒

กิจกรรมการรักษา ๒
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพจิต ๑
กิจกรรมบําบัดสําหรับผู้สงู อายุ
ความเป็ นผู้นําและการจัดการสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพจิต ๒
กิจกรรมบําบัดในชุมชน
ทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบําบัด
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๒
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔

๒ (๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๖ (๐-๒๗๐-๐)

ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากิจ กรรมบําบัด หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิช าเฉพาะ
(กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ )
หน่วยกิต
กภกก ๒๐๓ สภาวะทางการแพทย์สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๒-๐-๔)
กภกก ๔๒๘ โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด
๓ (๓-๐-๖)
(กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกก ๒๒๒
กภกก ๒๒๙
กภกก ๓๓๕
กภกก ๓๓๖
กภกก ๓๓๗
กภกก ๔๐๒
กภกก ๔๐๓
กภกก ๔๒๔
กภกก ๔๘๑
กภกก ๔๒๕
กภกก ๔๒๖

การประเมินขันพื
Y Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
การสังเกตและการให้ เหตุผลทางคลินิกพื Yนฐาน
กิจกรรมบําบัดจิตสังคม
การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทางกิจกรรมบําบัด
การประเมินขันสู
Y งสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
ความเป็ นผู้นําและการจัดการสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
วิชาชีพกิจกรรมบําบัดและกฎหมาย
ทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบําบัด
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๒

๑๐๕

หน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๓)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๖ (๐-๑๘-๐)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
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ชื"อ อาจารย์ ดร. พีร เดช ธิจ ัน ทร์ เ ปี ยง
คุณวุฒิ
คุณวุฒสิ ูงสุด
สาขาวิช า
วท.บ.
วท.ม.
ปร.ด.

(กิจกรรมบําบัด)
(ประสาทวิทยาศาตร์ )
(กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง)

สําเร็จ การศึก ษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจ ัย ที"ส นใจ
๑. กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็ก
๒. ประสาทวิทยาศาสตร์
๓. กายวิภาคศาสตร์
ผลงานวิจ ัย หรื อ ผลงานทางวิช าการ
การนําผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์ (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.

๑๐๖

พ.ศ.
๒๕๔๕
๒๕๔๙
๒๕๕๕
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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 H2O2induced 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 peroxideinduced 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.
งานวิจ ัย ตีพ มิ พ์
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-3Gallate 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 ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากิจ กรรมบําบัด หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิช าเฉพาะ
(กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ )
หน่วยกิต
กภกบ ๑๒๑ กายวิภาคศาสตร์ พื Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
กภกบ ๒๐๓ สภาวะทางการแพทย์สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๒-๐-๔)
กภกบ ๒๒๗ ปฏิบตั ิการมหกายวิภาคศาสตร์
๒ (๐-๔-๒)
กภกบ ๒๓๐ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
(กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกบ ๒๒๑ สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต
กภกบ ๒๒๒ การประเมินขันพื
Y Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กภกบ ๓๒๕ กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่น ๑
กภกบ ๓๒๘ กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่น ๒
กภกบ ๓๓๒ การวิเคราะห์และปรับสื>อเพื>อการบําบัด
กภกบ ๓๓๔ การปรับกิจกรรมการดําเนินชีวิต
กภกบ ๓๓๗ การประเมินขันสู
Y งสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๑๐๘

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
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กภกบ ๓๗๒ ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
กภกบ ๔๐๑ กิจกรรมบําบัดสําหรับผู้ที>มีความผิดปกติด้านการสื>อความหมาย
กภกบ ๔๐๔ กฎหมายและความเป็ นผู้นําสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กภกบ ๔๒๔ ทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบําบัด
กภกบ ๔๒๕ สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑
กภกบ ๔๒๗ กิจกรรมบําบัดในชุมชน
กภกบ ๔๒๘ โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด
กภกบ ๔๗๑ ฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก 3

๑๐๙

๖ (๐-๑๘-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๑-๓-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๖ (๐-๑๘-๐)
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มคอ.๒

ชื"อ อาจารย์ ดร. วีร วัฒน์ แสนศรี
คุณวุฒิ
คุณวุฒสิ ูงสุด
สาขาวิช า
วท.บ.
วท.ม.
ปร.ด.

สําเร็จ การศึก ษาจาก
สถาบัน
(กิจกรรมบําบัด)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(สรี รวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้ าง) มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
๒๕๔๕
๒๕๔๙
๒๕๕๖

สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจ ัย ที"ส นใจ
๑. กิจกรรมบําบัดทางผู้ป่วยพยาธิสภาพทางด้ านร่ างกาย
๒. กิจกรรมบําบัดในผู้สงู อายุ
๓. เทคโนโลยีอปุ กรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริ มสําหรับการให้ บริ การทางกิจกรรมบําบัด
๔. กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโมเลกุล
ผลงานวิจ ัย หรื อ ผลงานทางวิช าการ
การนําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย (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)
การนําผลงานวิจยั แบบโปสเตอร์ (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)

๑๑๐
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งานวิจ ัย ตีพ มิ พ์
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, .3659-3653
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; .40-133:(1)114
๗. Sansri V, Meemon K, Changklungmoa N, Kueakhai P, Chantree P, Chaichanasak P, Lorsuwannarat N,
Itagaki T, Sobhon P. (2015) Protection against Fasciola gigantica infection in mice by vaccination with
recombinant juvenile-specific cathepsin L. Vaccine; 24;.601-1596:(13)33
๘. อนุชาติ เขื>อนนิล, ศุภลักษณ์ เข็มทอง, กันนิกา เพิ>มพูนพัฒนา, วีรวัฒน์ แสนศรี , สุรชาต สุขศรี วรรณ. (2559).
การพัฒนาระบบกิจกรรมบําบัดศึกษา. วารสารกิจกรรมบําบัด, 20 (1); ประจําเดือนมกราคม-เมษายน 2559
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ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากิจ กรรมบําบัด หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๒)
หมวดวิช าเฉพาะ
(กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ )
หน่วยกิต
กภกบ ๒๒๔ กิจกรรมประยุกต์ของชีวิตประจําวัน
๒ (๑-๒-๓)
กภกบ ๒๒๕ ชีวกลศาสตร์ ประยุกต์ในกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
กภกบ ๒๒๖ กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๒
๒ (๑-๒-๓)
กภกบ ๓๒๖ การประเมินทางคลินิกในกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
กภกบ ๓๓๑ กิจกรรมบําบัดสําหรับผู้สงู อายุ
๒ (๑-๒-๓)
กภกบ ๓๗๒ ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
๖ (๐-๑๘-๖)
กภกบ ๔๗๒ ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
๖ (๐-๑๘-๖)
ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากิจ กรรมบําบัด หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิช าเฉพาะ
(กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ )
หน่วยกิต
กภกก ๑๒๑ กายวิภาคศาสตร์ พื Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
กภกก ๒๐๒ มหกายวิภาคศาสตร์ สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๓ (๓-๐-๖)
กภกก ๒๐๓ สภาวะทางการแพทย์สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๒-๐-๔)
กภกก ๒๒๗ ปฏิบตั ิการมหกายวิภาคศาสตร์
๒ (๐-๔-๒)
กภกก ๒๓๐ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
(กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกก ๒๒๒
กภกก ๒๒๖
กภกก ๒๒๘
กภกก ๓๒๑
กภกก ๓๒๒
กภกก ๓๒๔
กภกก ๓๓๗
กภกก ๔๒๒
กภกก ๔๒๕
กภกก ๔๒๖

การประเมินขันพื
Y Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๑
๒ (๑-๒-๓)
จลนศาตร์ ในกิจกรรมบําบัด
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๒
การดัดแปรสิ>งแวดล้ อมและเทคโนโลยีเครื> องช่วย
เฝื อก กายอุปกรณ์เสริ ม และกายอุปกรณ์เทียม
การประเมินขันสู
Y งสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กิจกรรมบําบัดในการยศาสตร์ และการฟื นY ฟูการประกอบอาชีพ
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๒

๑๑๒

หน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
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ชื"อ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภ ลัก ษณ์ เข็ม ทอง
คุณวุฒสิ ูงสุด
สาขาวิช า
สําเร็จ การศึก ษาจาก
สถาบัน
วท.บ.
(กิจกรรมบําบัด, เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.
(สรี รวิทยาของการออกกําลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Clin.Sc.
(Mental Health)
Curtin University
Ph.D.
(Occupational Therapy)
Curtin University

พ.ศ.
๒๕๓๙
๒๕๔๒
๒๕๔๗
๒๕๕๐

สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจ ัย ที"ส นใจ
๑. ความล้ าและกิจกรรมยามว่าง
๒. กิจกรรมบําบัดจิตสังคม
ผลงานวิจ ัย หรื อ ผลงานทางวิช าการ
งานวิจ ัย
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. อนุชาติ เขื>อนนิล, ศุภลักษณ์ เข็มทอง, กันนิกา เพิ>มพูนพัฒนา, วีรวัฒน์ แสนศรี , สุรชาต สุขศรี วรรณ. (‘žžŸ).
การพัฒนาระบบกิจกรรมบําบัดศึกษา. วารสารกิจกรรมบําบัด, 20 (1); ประจําเดือนมกราคม-เมษายน 2559
งานแต่ งตําราและหนังสือ
๑. กิจกรรมบําบัดพัฒนาชีวิต
๒. กิจกรรมบําบัดพัฒนาจิตสังคม (E-book)
๓. เลี Yยงลูกอย่างไรให้ เป็ นดอกเตอร์
๔. จิตสํานึก ฝึ กสมอง หลังอัมพาต
๕. การจัดการตนเองเมื>อเป็ นมะเร็ ง
๑๑๓
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๖. การฝึ กทักษะชีวิตเด็กออทิสติก
๗. การพัฒนาแบบประเมินกิจกรรมบําบัดด้ านสุขภาพจิตและจิตเวช
๘. คูม่ ือกิจกรรมบําบัดที>บ้าน
๙. คอลัมน์ก้าวย่างสูเ่ ส้ นทางการฟื นY ฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช นิตยสารเพื>อนรักษ์ ...สุขภาพจิต
๑๐. งานเขียนบนบล็อก http://gotoknow.org/blog/otpop
ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากิจ กรรมบําบัด ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๒)
หมวดวิช าเฉพาะ
(กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ )
กภกภ ๒๑๓ การปฐมพยาบาลเบื Yองต้ น
กภกภ ๔๙๕ โครงการวิจยั

หน่วยกิต
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๓-๑)

(กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกก ๒๒๒
กภกก ๒๒๓
กภกก ๓๒๑
กภกก ๓๒๗
กภกก ๓๒๙
กภกก ๓๓๑
กภกก ๔๐๒
กภกก ๔๒๑
กภกก ๔๒๓
กภกก ๔๒๔
กภกก ๔๒๕
กภกก ๔๒๖
กภกก ๔๗๒

หน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๖ (๐-๑๘-๖)

การประเมินขันพื
Y Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
สิ>งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตที>เกี>ยวข้ องกับสุขภาพ
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๒
กิจกรรมการรักษา ๒
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพจิต ๑
กิจกรรมบําบัดสําหรับผู้สงู อายุ
ความเป็ นผู้นําและการจัดการสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพจิต ๒
กิจกรรมบําบัดในชุมชน
ทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบําบัด
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๒
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔

๑๑๔
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ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากิจ กรรมบําบัด ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิช าเฉพาะ
(กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ )
กภกก ๒๐๓ สภาวะทางการแพทย์สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กภกก ๔๒๘ โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด
(กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกก ๒๒๒ การประเมินขันพื
Y Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กภกก ๒๒๙ การสังเกตและการให้ เหตุผลทางคลินิกพื Yนฐาน
กภกก ๓๓๕ กิจกรรมบําบัดจิตสังคม
กภกก ๓๓๖ การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทางกิจกรรมบําบัด
กภกก ๓๓๗ การประเมินขันสู
Y งสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กภกก ๔๐๒ ความเป็ นผู้นําและการจัดการสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กภกก ๔๐๓ วิชาชีพกิจกรรมบําบัดและกฎหมาย
กภกก ๔๒๔ ทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบําบัด
กภกก ๔๒๕ สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑
กภกก ๔๒๖ สัมมนากิจกรรมบําบัด ๒
กภกก ๔๗๒ ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔

๑๑๕

หน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
หน่วยกิต
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๓)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๖ (๐-๑๘-๐)
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ชื"อ อาจารย์ ดร.อนุช าติ เขื"อ นนิล
คุณวุฒิ
คุณวุฒสิ ูงสุด
สาขาวิช า
วท.บ.
วท.ม.

M.Sc.
Ph.D

สําเร็จ การศึก ษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(กิจกรรมบําบัด)
(กายวิภาคศาสตร์ )
Certificate (Holistic model approach
for stroke rehabilitation)
Pittsburgh University
(Health Sciences)
Northumbria University
(Occupational Sciences)
Northumbria University

พ.ศ.
๒๕๔๓
๒๕๔๖
๒๕๔๘
๒๕๕๒
๒๕๕๖

สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจ ัย ที"ส นใจ
๑. การฟื นY ฟูผ้ ปู ่ วยโรคหลอดเลือดสมองด้ วยกิจกรรมบําบัด
๒. กิจกรรมบําบัดทางผู้ป่วยพยาธิสภาพทางด้ านร่ างกาย
๓. เทคโนโลยีอปุ กรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริ มสําหรับการให้ บริ การทางกิจกรรมบําบัด
๔. โมเดลการฟื นY สภาพผู้ป่วยทางด้ านร่ างกาย
๕. สื>อกิจกรรมวัฒนธรรมท้ องถิ>นที>สําหรับการรักษาทางกิจกรรมบําบัด
๖. การพัฒนาพฤติกรรมและทักษะชีวิตผ่านการใช้ กิจกรรมบําบัด
ผลงานวิจ ัย หรื อ ผลงานทางวิช าการ
การนําเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย (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])

๑๑๖
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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)
การนําผลงานวิจ ัย แบบโปสเตอร์ (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.

๑๑๗
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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
งานวิจ ัย ตีพ มิ พ์
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.
งานแต่ งตําราและหนังสือ
๑. Boonprasop S., Thadmala R., Kaunnil A. (2010) Neuroanatomy for Physical Therapy and
Occupational Therapy. Bangkok: Mister Copy.
๒. อนุชาติ เขื>อนนิล. การดูแลคนพิการด้ านกิจวัตรประจําวัน In: นภัสกรณ์ โกมารทัต, editor. คูม่ ือสําหรับ
ประชาชนในการฟื นY ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขนพื
ั Y Yนฐานสําหรับคนพิการทางการเคลื>อนไหว. 1 ed.
นนทบุรี: บริ ษัทสหมิตรพริ นY ติ Yงแอนด์พบั ลิสซิ>ง จํากัด; 2558. p. 78-85.
รางวัล
๑. หนังสือรับรองลิขสิทธิ]: ผลงานระบบคลินิกกิจกรรมบําบัดมหิดล เลขที> 254277 โดย กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ให้ ไว้ ณ วันที> 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 ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากิจ กรรมบําบัด หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๒)
หมวดวิช าเฉพาะ
(กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ )
หน่วยกิต
กภกบ ๒๑๒ กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์และชีวกลศาสตร์
๓ (๒-๒-๕)
กภกบ ๔๙๕ โครงการวิจยั
๑ (๐-๓-๑)
กภกบ ๔๖๑ การฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔
๔ (๐-๑๕-๐)
ภาระงานสอน ระดับ ปริญญาตรี
(หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากิจ กรรมบําบัด หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิช าเฉพาะ
(กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ )
หน่วยกิต
กภกก ๑๒๑ กายวิภาคศาสตร์ พื Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
กภกก ๒๐๒ มหกายวิภาคศาสตร์ สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๓ (๓-๐-๖)
กภกก ๒๒๗ ปฏิบตั ิการมหกายวิภาคศาสตร์
๒ (๐-๔-๒)
กภกก ๒๓๐ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
(กลุ่ม วิช าชีพ )
กภกก ๒๒๖
กภกก ๒๒๒
กภกก ๓๒๑
กภกก ๓๒๒
กภกก ๓๒๔
กภกก ๓๓๖
กภกก ๓๓๗
กภกก ๔๒๒
กภกก ๔๒๕
กภกก ๔๒๖
กภกบ ๔๒๘

หน่วยกิต
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย
๒ (๑-๒-๓)
การประเมินขันพื
Y Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๒
การดัดแปรสิ>งแวดล้ อมและเทคโนโลยีเครื> องช่วย
เฝื อก กายอุปกรณ์เสริ ม และกายอุปกรณ์เทียม
การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทางกิจกรรมบําบัด
การประเมินขันสู
Y งสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
กิจกรรมบําบัดในการยศาสตร์ และการฟื นY ฟูการประกอบอาชีพ
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๒
โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด

๑๑๙

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๐-๒-๑)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ภาคผนวก ค
สาระสําคัญการปรั บ ปรุ งหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากิจ กรรมบําบัด
หลัก สูต รฉบับ ปี พ.ศ.๒๕๕๕

๑๒๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขหลัก สูต ร วิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากิจ กรรมบําบัด
(หลัก สูต ร ๔ ปี )
หลัก สูต รฉบับ ปรั บ ปรุ ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะกายภาพบําบัด มหาวิท ยาลัย มหิด ล
------------------------------------------------------๑. หลัก สูต รฉบับ ดังกล่ าวนีไG ด้ รั บ ความเห็น ชอบจากสํานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
เมื"อ วัน ที" ๑๓ กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. สภามหาวิท ยาลัย /สถาบัน ได้ อ นุม ัต กิ ารปรั บ ปรุ งครั งG นีแG ล้ ว ในคราวประชุม ครั งG ที" ๔๕๘
เมื"อ วัน ที" ๒๑ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. หลัก สูต รปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขนี G เริ"ม ใช้ ก ับ นัก ศึก ษา รุ่ น ปี การศึก ษา ๒๕๖๐ ตังG แต่ ภ าคการศึก ษาที" ๑
ปี การศึก ษา ๒๕๖๐
๔. เหตุผ ลในการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
๔.๑ เพื>อให้ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๒ ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว> ไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาชีพ และกลุม่ วิชาเลือกฝึ กปฏิบตั ิ
วิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบํ าบัด เรื> อง หลักเกณฑ์ และแบบประเมินเพื>อการรั บรอง
สถาบันการศึกษาที> จัดการศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ส าขากิ จ กรรมบํ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ ของสหพันธ์ นัก
กิจกรรมบําบัดโลก หรื อ World Federation of Occupational Therapists, WFOT
๔.๓ เพื>อให้ เป็ นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลในการขอรั บรองเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษา
อาเซียนระดับหลักสูตร (Asean University Network – Quality Assurance, AUN QA)
๕. สาระในการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
๕.๑ การปรั บ ปรุ งรายวิช าในโครงสร้ างหลัก สูต ร และการเปรี ย บเทีย บหลัก สูต รเดิม
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ .๒๕๕๕ กับ หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอีย ดดังนี G

๑๒๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ตารางเปรี ย บเทีย บรายวิช าในหลัก สูต รเดิม และรายวิช าในหลัก สูต รปรั บ ปรุ ง และการเปลี"ย นแปลง
ก. หมวดวิช าศึก ษาทั"วไป

จํานวน

๓๐ หน่ วยกิต

กลุ่ม วิช ามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

๙

หน่ วยกิต

หลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
รหัสวิชา

ชื>อวิชา

หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๒ (๑-๒-๓)

รหัสวิชา

ชื>อวิชา

การเปลี"ยนแปลง
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๒ (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๑

การศึกษาทัว> ไปเพื>อการพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๑

การศึกษาทัว> ไปเพื>อการพัฒนามนุษย์

MUGE 101

General Education for Human Development

2 (1-2-3)

MUGE 101

มมศท ๑๐๒

สังคมศึกษาเพื>อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

มมศท ๑๐๒

General Education for Human
Development
สังคมศึกษาเพื>อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

ไม่เปลีย> นแปลง

MUGE 102
มมศท ๑๐๓

Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื>อการพัฒนามนุษย์

3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)

MUGE 102
มมศท ๑๐๓

Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื>อการพัฒนามนุษย์

3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)

ไม่เปลีย> นแปลง

MUGE 103
สมสค ๑๔๐
SHSS 140

Arts and Sciences for Human Development
จิตวิทยาทัว> ไป
General of Psychology

2 (1-2-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

MUGE 103

Arts and Sciences for Human Development

2 (1-2-3)

สมสค ๓๐๖

จิตวิทยาประยุกต์

๒ (๒-๐-๔)

สมสค ๓๐๖

จิตวิทยาประยุกต์

๒ (๒-๐-๔)

SHSS 306

Applied Psychology

2 (2-0-4)

SHSS 306

Applied Psychology

2 (2-0-4)

กลุ่ม วิช าภาษา

๙
ชื>อวิชา

ศศภท ๑๐๐
LATH 100

ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื>อการสือ> สาร
Art of Using Thai Language in
Communication

ศศภอ ๑๐๓

ภาษาอังกฤษระดับ ๑

LAEN 103

English Level 1

ศศภอ ๑๐๔

ภาษาอังกฤษระดับ ๒

LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106

หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ยกเลิกรายวิชา สมสค ๑๔๐
เนื>องจากเนื Yอหารายวิชา
สมสค ๓๐๖ จิตวิทยา
ประยุกต์ มีความเพียงพอ
และเหมาะสมมากกว่า
รายวิชานี Yตามมาตรฐาน
วิชาชีพกิจกรรมบําบัด
ไม่เปลีย> นแปลง

หน่ วยกิต

หลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
รหัสวิชา

ไม่เปลีย> นแปลง

2 (1-2-3)

รหัสวิชา

ชื>อวิชา

การเปลี"ยนแปลง
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
ไม่เปลีย> นแปลง

ศศภท ๑๐๐

ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื>อการสือ> สาร

๓ (๒-๒-๕)

LATH 100

Art of Using Thai Language in
Communication

3 (2-2-5)

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1

๓ (๒-๒-๕)

ไม่เปลีย> นแปลง

2 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๔

ภาษาอังกฤษระดับ ๒

3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)

ไม่เปลีย> นแปลง

English Level 2

3 (2-2-5)

LAEN 104

English Level 2

3 (2-2-5)

ภาษาอังกฤษระดับ ๓

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๕

ภาษาอังกฤษระดับ ๓

๓ (๒-๒-๕)

English Level 3

3 (2-2-5)

LAEN 105

English Level 3

3 (2-2-5)

ภาษาอังกฤษระดับ ๔

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๖

ภาษาอังกฤษระดับ ๔

๓ (๒-๒-๕)

English Level 4

3 (2-2-5)

LAEN 106

English Level 4

3 (2-2-5)

๓ (๒-๒-๕)

๑๒๒

ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์
หลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
รหัสวิชา

ชื>อวิชา

มคอ.๒

๘

หน่ วยกิต
หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙

(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)

รหัสวิชา

๒ (๒-๐-๔)

วทชว ๑๑๔

ชีววิทยาขั Yนพื Yนฐาน

๒ (๒-๐-๔)

SCBI 114

Basic Biology

2 (2-0-4)

วทชว ๑๑๔

ชีววิทยาขั Yนพื Yนฐาน

SCBI 114

Basic Biology

2 (2-0-4)

วทคม ๑๑๒

เคมีทวั> ไป

๓ (๓-๐-๖)

ชื>อวิชา

การเปลี"ยนแปลง
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)

ย้ ายไปกลุม่ วิชาพื Yนฐาน
วิชาชีพ

SCCH 112

General Chemistry

3 (3-0-6)

วทคม ๑๒๑

เคมีอินทรี ย์เบื Yองต้ น

๓ (๓-๐-๖)

SCCH 121

Basic Organic Chemistry

3 (3-0-6)

วทคณ ๑๘๒

สถิติศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

๒ (๒-๐-๔)

SCMA 182

Statistics for Health Science

2 (2-0-4)

SCMA 182

Statistics for Health Science

2 (2-0-4)

วทฟส ๑๕๙

ฟิ สิกส์เบื Yองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

๓ (๓-๐-๖)

วทฟส ๑๕๙

ฟิ สิกส์เบื Yองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

๓ (๓-๐-๖)

SCPY 159

Elementary Physics for Health Science

3 (3-0-6)

SCPY 159

Elementary Physics for Health Science

3 (3-0-6)

กลุ่ม วิช าสุข ภาพและนัน ทนาการ
หลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕

๕

รหัสวิชา

สมศษ ๑๑๔
SHED 114
สมศษ ๑๑๗
SHED 117
สมศษ ๑๑๘
SHED 118
สมศษ ๑๒๖
SHED 126
วกศท ๑๐๑
SPGE 101
วกศท ๑๐๒
SPGE 102
วกศท ๑๐๓
SPGE 103
วกศท ๑๐๔
SPGE 104
วกศท ๑๐๕
SPGE 105
วกศท ๑๐๙
SPGE 109
วกศท ๑๑๒
SPGE 112
วกศท ๑๑๓
SPGE 113

ชื>อวิชา

กิจกรรมพลศึกษา – ลีลาศ
Physical Education Activity – Social dance
กิจกรรมพลศึกษา – แบดมินตัน
Physical Education Activity – Badminton
กิจกรรมพลศึกษา – เทนนิส
Physical Education Activity – Tennis
กิจกรรมพลศึกษา – เปตอง
Physical Education Activity – Petaunge
แอโรบิคเพื>อสุขภาพ
Aerobics for Health
โยคะเพื>อสุขภาพ
Yoga for Health
เสริ มสร้ างสมรรถภาพ
Body Conditioning
เทนนิส
Lawn Tennis
ฟุตบอล
Soccer
ว่ายนํ Yา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis

วทคณ ๑๘๒

สถิติศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

๒ (๒-๐-๔)

ยกเลิกรายวิชา วทคม๑๒๑
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ
จําเป็ นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบําบัด
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง

หน่ วยกิต
หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙

(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1(1-2-0)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

ไม่เปลีย> นแปลง

รหัสวิชา

ชื>อวิชา

สมศษ ๑๑๔
SHED 114
สมศษ ๑๑๗
SHED 117
สมศษ ๑๑๘
SHED 118
สมศษ ๑๒๖
SHED 126
วกศท ๑๐๑
SPGE 101
วกศท ๑๐๒
SPGE102
วกศท ๑๐๓
SPGE 103
วกศท ๑๐๔
SPGE 104
วกศท ๑๐๕
SPGE 105
วกศท ๑๐๙
SPGE 109
วกศท ๑๑๒
SPGE112
วกศท ๑๑๓
SPGE 113
วกศท ๑๒๑
SPGE 121
กภกก ๑๒๒

กิจกรรมพลศึกษา – ลีลาศ
Physical Education Activity – Social dance
กิจกรรมพลศึกษา – แบดมินตัน
Physical Education Activity – Badminton
กิจกรรมพลศึกษา – เทนนิส
Physical Education Activity – Tennis
กิจกรรมพลศึกษา – เปตอง
Physical Education Activity – Petaunge
แอโรบิคเพื>อสุขภาพ
Aerobics for Health
โยคะเพื>อสุขภาพ
Yoga for Health
เสริ มสร้ างสมรรถภาพ
Body Conditioning
เทนนิส
Lawn Tennis
ฟุตบอล
Soccer
ว่ายนํ Yา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
กายและจิตใจ
Mind and Body
สุนทรี ยการเปลีย> นแปลงตัวเอง

PTOT 112

Aesthetic Self Transformation

๑๒๓

การเปลี"ยนแปลง
หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1(1-2-0)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
เพิ>มรายวิชา
กลุม่ วิชาสุขภาพและ
นันทนาการเนื>องจากเนื Yอหามี
ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะ
การให้ บริ การตามมาตรฐาน
วิชาชีพกิจกรรมบําบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
ข. หมวดวิช าเฉพาะ

รหัสวิชา

กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ
หลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื>อวิชา

จํานวน

มคอ.๒

๙๗

หน่ วยกิต

๒๔

หน่ วยกิต
หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื>อวิชา

วทคม ๒๐๖
SCBC 206

ชีวเคมีทวั> ไป
General Biochemistry

วทชว ๑๑๕
SCBI 115

มูลฐานของชีวิต
Basic of Life

๒ (๑.๕-๑-๓.๕)
2 (1.5-1-3.5)

วทคม ๑๑๙
SCCH 119

ปฏิบตั ิการเคมี
Chemistry Laboratory

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)

วทคม ๑๑๒

เคมีทวั> ไป

๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๐๒

เคมีทวไป
ั

๓ (๓-๐-๖)

SCCH 112

General Chemistry

3 (3-0-6)

SCCH 102

General Chemistry

3 (3-0-6)

วทคม ๑๒๑
SCCH 121

เคมีอินทรี ย์เบื Yองต้ น
Basic Organic Chemistry

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทคณ ๑๑๑
SCMA 111

แคลคูลสั
Calculus

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

วทสร ๒๐๒
SCPS 202
กภกภ ๔๐๒
PTPT 402

สรี รวิทยาพื Yนฐาน
Basic Physiology
เภสัชวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Pharmacology for Health Science

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

วทสร ๒๐๒
SCPS 202
กภกภ ๓๐๙
PTPT 309

สรี รวิทยาพื Yนฐาน
Basic Physiology
เภสัชวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Pharmacology for Health Science

๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

กภกภ ๔๙๔

บทนําเกี>ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
Introduction to Research Methodology
in Health Science
กายวิภาคศาสตร์ พื Yนฐานสําหรับ
นักกิจกรรมบําบัด
Basic Anatomy for Occupational Therapists
มหกายวิภาคศาสตร์ สาํ หรับนักกิจกรรมบําบัด
Gross Anatomy for Occupational Therapists
สภาวะทางการแพทย์สาํ หรับนักกิจกรรมบําบัด

๑ (๑-๐-๒)

๒ (๑-๒-๓ )

กภกก ๑๒๑

กายวิภาคศาสตร์ พื Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด

๒ (๑-๒-๓ )

2 (1-2-3)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)

PTOT 121
กภกก ๒๐๒
PTOT 202
กภกก ๒๐๕

Basic Anatomy for Occupational Therapists
มหกายวิภาคศาสตร์ สาํ หรับนักกิจกรรมบําบัด
Gross Anatomy for Occupational Therapists
สภาวะทางการแพทย์สาํ หรับนักกิจกรรมบําบัด

2 (1-2-3)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)

2 (2-0-4)

PTOT 205

2 (2-0-4)

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

กภกก ๒๓๑
PTOT 231

Medical Conditions for Occupational
Therapists
หลักการพยาบาลสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
Principle of Nursing for Occupational
Therapists

PTPT 494
กภกก ๑๒๑
PTOT 121
กภกก ๒๐๒
PTOT 202
กภกก ๒๐๓
PTOT 203
กภกก ๒๐๔
PTOT 204

Medical Conditions for Occupational
Therapists
หลักการพยาบาลสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
Principle of Nursing for Occupational
Therapists

รหัสวิชา

การเปลี"ยนแปลง

(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)

1 (1-0-2)

๑๒๔

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

ยกเลิกรายวิชา วทคม ๒๐๖
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ
จําเป็ นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบําบัด
ยกเลิกรายวิชา วทชว ๑๑๕
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ
จําเป็ นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบําบัด
ยกเลิกรายวิชา วทคม ๑๑๙
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ
จําเป็ นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบําบัด
เปลียนรหัสวิชาตามทีคณะ
วิทยาศาสตร์ แจ้ง เนืองจาก
นโยบายมหาวิทยาลัยให้
ยกเลิกการเรี ยนการสอนแบบ
แบ่งหน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา วทคม ๑๒๑
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ
จําเป็ นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบําบัด
ยกเลิกรายวิชา วทคณ ๑๑๑
เนื>องจากเนื Yอหาเกินความ
จําเป็ นตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบําบัด
ไม่เปลีย> นแปลง
ยกเลิกรายวิชา กภกภ ๔๐๒
โดยเปิ ดรายวิชา กภกภ ๓๐๙
ทดแทน ตามการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(กายภาพบําบัด)
ยกเลิกรายวิชา กภกภ ๔๙๕
โดยเปิ ดรายวิชา กภกก ๔๙๑
ทดแทนในกลุม่ วิชาชีพ
ไม่เปลีย> นแปลง

ไม่เปลีย> นแปลง
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
และปรับคําอธิบายรายวิชา
ชื>อวิชาคงเดิม
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
เพิ>มหน่วยกิต ชื>อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาคงเดิม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
หลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื>อวิชา

รหัสวิชา

กภกก ๒๒๗
PTOT 227

กภกก ๒๓๐
PTOT 230

ปฏิบตั ิการทางมหกายวิภาคศาสตร์
Laboratory of Gross Anatomy

ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สาํ หรับ
นักกิจกรรมบําบัด
Neuroanatomy for Occupational Therapists

(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)

มคอ.๒

รหัสวิชา

ปฏิบตั ิการทางมหกายวิภาคศาสตร์
Laboratory of Gross Anatomy

กภกก ๒๒๙
PTOT 229

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

ย้ ายมาจากลุม่ วิชาชีพ
รหัสวิชา ชื>อวิชา หน่วยกิต
และคําอธิบายรายวิชาคงเดิม

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

เปลีย> นเลขรหัสวิชา
เพิ>มหน่วยกิต ชื>อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาคงเดิม

๒ (๑-๒-๓)

กภกก ๒๓๕

การสังเกตและการให้ เหตุผลทางคลินิกพื Yนฐาน
Clinical Observation and Basic Clinical
Reasoning
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สาํ หรับนักกิจกรรมบําบัด

2 (1-2-3)

PTOT 235

Neuroanatomy for Occupational Therapists

กภกก ๒๒๑
PTOT 221

เปลีย> นเลขรหัสวิชา
เพิ>มหน่วยกิต ชื>อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชาคงเดิม

๗๓ หน่ วยกิต
หลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕

กภกก ๑๑๑
PTOT 111

การเปลี"ยนแปลง
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)

กภกก ๒๒๕
PTOT 225

กลุ่ม วิช าชีพ

รหัสวิชา

หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙
ชื>อวิชา

ชื>อวิชา

รากฐานของกิจกรรมบําบัด
Foundation of Occupational Therapy

หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

รหัสวิชา

ชื>อวิชา

การเปลี"ยนแปลง
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

กภกก ๑๑๐
PTOT 110

บทนําสูก่ ิจกรรมบําบัด
Introduction to Occupational Therapy

กภกก ๑๑๒
PTOT 112

หลักการพื Yนฐานของกิจกรรมบําบัด
Basic Principle of Occupational Therapy

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

เปลีย> นชื>อวิชาและรหัสวิชา

เพิ>มรายวิชา
ตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบําบัด
ไม่เปลีย> นแปลง

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

กภกก ๒๒๑
PTOT 221

สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต
Occupational Performance Across Life Span

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

กภกก ๒๒๒
PTOT 222

การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
Basic Assessment for Occupational Therapists

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

ไม่เปลีย> นแปลง

กภกก ๒๒๖
PTOT 226
กภกก ๒๒๘
PTOT 228

สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต
Occupational Performance Across Life
Span
การประเมินขั Yนพื Yนฐานสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
Basic Assessment for Occupational
Therapists
กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๑
Occupational Therapy for Physical Health 1
จลนศาสตร์ ในกิจกรรมบําบัด
Kinesiology in Occupational Therapy

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

กภกก ๒๒๖
PTOT 226
กภกก ๒๒๘
PTOT 228

กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๑
Occupational Therapy for Physical Health 1
จลนศาสตร์ ในกิจกรรมบําบัด
Kinesiology in Occupational Therapy

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

ไม่เปลีย> นแปลง

กภกก ๒๒๙

การสังเกตและการให้ เหตุผลทางคลินิกพื Yนฐาน

๒ (๑-๒-๓)

PTOT 229

Clinical Observation and Basic Clinical
Reasoning

2 (1-2-3)

กภกก ๓๒๑

กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๒

๒ (๑-๒-๓)

กภกก ๓๒๐

กิจกรรมบําบัดเพื>อสุขภาพร่ างกาย ๒

๓ (๒-๒-๕)

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

การดัดแปรสิง> แวดล้ อมและเทคโนโลยีเครื> องช่วย

๒ (๑-๒-๓)

กภกก ๓๒๒

๒ (๑-๒-๓)

PTOT 322

Environmental Modification and Assistive
Technology
เฝื อก กายอุปกรณ์เสริ ม และกายอุปกรณ์เทียม
Splint Orthosis and Prosthesis

2 (1-2-3)

PTOT 322

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

กภกก ๓๓๓
PTOT 333

การดัดแปรสิง> แวดล้ อมและเทคโนโลยี
เครื> องช่วย
Environmental Modification and Assistive
Technology
เฝื อก กายอุปกรณ์เสริ ม และกายอุปกรณ์เทียม
Splint Orthosis and Prosthesis

กภกก ๒๒๒
PTOT 222

กภกก ๓๒๔
PTOT 324

๑๒๕

ไม่เปลีย> นแปลง
ย้ ายไปอยู่กลุม่
วิชาพื Yนฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื>อวิชา
หน่วยกิคงเดิม
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
เพิ>มหน่วยกิต และปรับ
คําอธิบายรายวิชา
ชื>อวิชาคงเดิม
ไม่เปลีย> นแปลง

2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

หลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
รหัสวิชา

กภกก ๓๒๕
PTOT 325

ชื>อวิชา

หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

รหัสวิชา

ชื>อวิชา

กภกก ๒๓๖
PTOT 236

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

กภกก ๓๓๒
PTOT 332

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

กภกก ๓๓๑
PTOT 331
กภกก ๒๓๓
PTOT 233

กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่น ๑
Occupational Therapy for Children and
Adolescence 1
กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่น ๒
Occupational Therapy for Children and
Adolescence 2
กิจกรรมบําบัดสําหรับผู้สงู อายุ
Occupational Therapy for Elders
การวิเคราะห์และการปรับสือ> เพื>อการบําบัด
Therapeutic Analysis and Adaptation

การเปลี"ยนแปลง
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

กภกก ๓๓๑
PTOT 331
กภกก ๓๓๒
PTOT 332

กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่น ๑
Occupational Therapy for Children and
Adolescence 1
กิจกรรมบําบัดสําหรับเด็กและวัยรุ่น ๒
Occupational Therapy for Children and
Adolescence 2
กิจกรรมบําบัดสําหรับผู้สงู อายุ
Occupational Therapy for Elders
การวิเคราะห์และปรับสือ> เพื>อการบําบัด
Therapeutic Analysis and Adaptation

กภกก ๓๓๓
PTOT 333

กิจวัตรประจําวันและการฟื นY ฟูสมรรถภาพ
Activities of Daily Living and Rehabilitation

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

กภกก ๒๓๒
PTOT 232

กิจวัตรประจําวันและการฟื นY ฟูสมรรถภาพ
Activities of Daily Living and Rehabilitation

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

กภกก ๓๓๔

การปรับกิจกรรมการดําเนินชีวิต

๒ (๑-๒-๓)

กภกก ๒๓๗

การปรับศักยภาพกิจกรรมการดําเนินชีวิต

๒ (๑-๒-๓)

PTO T 334

Occupational Adaptation

2 (1-2-3)

PTOT 237

Adaptation of Occupational Potential

2 (1-2-3)

กภกก ๓๓๕
PTOT 335

กิจกรรมบําบัดจิตสังคม
Psychosocial Occupational Therapy

๔ (๓-๒-๗)
4 (3-2-7)

กภกก ๓๓๖
PTOT 336

การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทางกิจกรรมบําบัด
Evidence Based Practice in Occupational
Therapy
การประเมินขั Yนสูงสําหรับนักกิจกรรมบําบัด

๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

กภกก ๒๓๙
PTOT 239
กภกก ๓๓๙
PTOT 339
กภกก ๔๐๕
PTOT 405

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)

๒ (๑-๒-๓)

กภกก ๒๓๔

กิจกรรมบําบัดจิตสังคม ๑
Psychosocial Occupational Therapy 1
กิจกรรมบําบัดจิตสังคม ๒
Psychosocial Occupational Therapy 2
การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทางกิจกรรมบําบัด
Evidence Based Practice in Occupational
Therapy
การประเมินขั Yนสูงสําหรับนักกิจกรรมบําบัด

2 (1-2-3)

PTOT 234

2 (1-2-3)

๖ (๐-๑๘-๖)
6 (0-18-6)
๕ (๐-๑๕-๕)
5 (0-15-5)
๑ (๑-๐-๒)

กภกก ๓๘๒
PTOT 382
กภกก ๓๘๓
PTOT 383

Advanced Evaluation for Occupational
Therapists
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
Clinical Practice 1
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
Clinical Practice 2

กภกก ๓๒๘
PTOT 328

กภกก ๓๓๗
PTOT 337

กภกก ๔๒๔

Advanced Evaluation for Occupational
Therapists
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๑
Clinical Practice 1
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๒
Clinical Practice 2
กิจกรรมบําบัดสําหรับผู้ที>มีความผิดปกติด้าน
การสือ> ความหมาย
Occupational Therapy for People with
Communication Disorders
กฏหมายและความเป็ นผู้นําสําหรับนัก
กิจกรรมบําบัด
Laws and Leadership for Occupational
Therapists
กิจกรรมบําบัดในการยศาสตร์ และการฟื นY ฟู
การประกอบอาชีพ
Occupational Therapy in Ergonomics and
Vocational Rehabilitation
ทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบําบัด

PTOT 424

Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy

2 (1-2-3)

PTOT 341

กภกก ๔๒๕

สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑

๑ (๐-๓-๑)

PTOT 425

Seminar in Occupational Therapy 1

1 (0-3-1)

กภกก ๓๘๒
PTOT 382
กภกก ๓๘๓
PTOT 383
กภกก ๔๐๑
PTOT 401
กภกก ๔๐๔
PTOT 404
กภกก ๔๒๒
PTOT 422

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓ )
2 (1-2-3)

กภกก ๔๐๔

1 (1-0-2)

PTOT 404

๒ (๑-๒-๓ )

กภกก ๔๐๓

2 (1-2-3)

PTOT 403

๒ (๑-๒-๓)

กภกก ๓๔๑

กฏหมายและความเป็ นผู้นําสําหรับนัก
กิจกรรมบําบัด
Laws and Leadership for Occupational
Therapists
กิจกรรมบําบัดในการยศาสตร์ และการฟื นY ฟู
การประกอบอาชีพ
Occupational Therapy in Ergonomics and
Vocational Rehabilitation
ทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบําบัด

๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
๕ (๐-๒๐-๕)
5 (0-20-5)

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๑-๒-๓ )
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)

กภกก ๔๒๕

Clinical Reasoning Skills of Occupational
Therapy
สัมมนากิจกรรมบําบัด ๑

๑ (๐-๓-๑)

PTOT 425

Seminar in Occupational Therapy 1

1 (0-3-1)

๑๒๖

เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ลดหน่วยกิต และชื>อวิชาคงเดิม
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ชื>อวิชา ปรับคําอธิบาย
รายวิชา
และหน่วยกิตคงเดิม
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ชื>อวิชา ปรับคําอธิบาย
รายวิชา และหน่วยกิต
เปลีย> นเลขรหัสวิชา

๒ (๑-๒-๓)

1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)

เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม
ไม่เปลีย> นแปลง

2 (1-2-3)

เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
และลดหน่วยกิต
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
และปรับชัว> โมงสอน
ยกเลิกรายวิชา
กภกก ๔๐๑ และนําเนื Yอหา
แทรกในรายวิชา กภกก
๓๒๑ และ ๓๓๒
ปรับคําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื>อวิชา
และหน่วยกิตคงเดิม
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ชื>อวิชา และหน่วยกิตคงเดิม
ไม่เปลีย> นแปลง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

หลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕
รหัสวิชา

ชื>อวิชา

หลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๙
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๑ (๐-๓-๑)

รหัสวิชา

ชื>อวิชา

กภกก ๔๒๖

สัมมนากิจกรรมบําบัด ๒

การเปลี"ยนแปลง
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๑ (๐-๓-๑)

กภกก ๔๒๖

สัมมนากิจกรรมบําบัด ๒

PTOT 426
กภกก ๔๒๗

Seminar in Occupational Therapy 2
กิจกรรมบําบัดในชุมชน

1 (0-3-1)
๒ (๑-๓-๓)

PTOT 426
กภกก ๓๓๘

Seminar in Occupational Therapy 2
กิจกรรมบําบัดในชุมชน

1 (0-3-1)
๓ (๑-๖-๔)

PTOT 427

Occupational Therapy in Community

3 (1-3-3)

PTOT 338

Occupational Therapy in Community

3 (1-6-4)

กภกก ๔๙๑
PTOT 491

โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด ๑
Research Project in Occupational Therapy 1

๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)
๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)

กภกก ๔๒๘
PTOT 428

โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด
Research Project in Occupational Therapy

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

กภกก ๔๙๒
PTOT 492

โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด ๒
Research Project in Occupational Therapy 2

กภกก ๔๘๑

ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓

๖ (๐-๑๘-๖)

กภกก ๔๘๑

ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๓

๔ (๐-๑๖-๔)

PTOT 481
กภกก ๔๘๒

Clinical Practice 3
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔

6 (0-18-6)
๖ (๐-๑๘-๖)

PTOT 481
กภกก ๔๘๒

Clinical Practice 3
ปฏิบตั ิงานทางคลินิก ๔

4 (0-16-4)
๔ (๐-๑๖-๔)

PTOT 482

Clinical Practice 4

6 (0-18-6)

PTOT 482

Clinical Practice 4

4 (0-16-4)

ค. หมวดวิช าเสรี

รหัสวิชา

รายวิช าในหลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๕
ชื>อวิชา

ทสคพ ๑๕๕
ITCS 155

การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
Computer Applications

สมมน ๑๑๒
SHHU 112
สมมน ๑๒๓
SHHU 123
สมสค ๑๔๔
SHSS 144
ศศพฐ ๑๓๑
LAFE 131

พลวัตรในกลุม่ และการทํางานเป็ นทีม
Group Dynamics and Teamwork
มนุษยศาสตร์ บรู ณาการ ๑
Integrated Humanities 1
หลักการสือ> สาร
Principles of Communication
มนุษย์กบั ความสามารถในการสือ> สาร
Man and Communication Competence

จํานวน

๖

(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

รหัสวิชา

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

สมมน ๑๑๒
SHHU 112
สมมน ๑๒๓
SHHU 123
สมสค ๑๔๔
SHSS 144
ศศพฐ ๑๓๑
LAFE 131
ศศภอ ๒๖๗
LAEN 267
สมมน ๑๐๙
SHHU 109

๑๒๗

ไม่เปลีย> นแปลง
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
เพิ>มหน่วยกิต และปรับ
คําอธิบายรายวิชา
ชื>อวิชาคงเดิม
เพิ>มรายวิชา
ตามเกณฑ์การรับรอง
วิชาชีพกิจกรรมบําบัด
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ชื>อวิชา และปรับคําอธิบาย
รายวิชา หน่วยกิตคงเดิม
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
และลดหน่วยกิต
เปลีย> นเลขรหัสวิชา
ลดหน่วยกิต และปรับ
คําอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิต
รายวิช าในหลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
ชื>อวิชา

พลวัตรในกลุม่ และการทํางานเป็ นทีม
Group Dynamics and Teamwork
มนุษยศาสตร์ บรู ณาการ ๑
Integrated Humanities 1
หลักการสือ> สาร
Principles of Communication
มนุษย์กบั ความสามารถในการสือ> สาร
Man and Communication Competence
การละครสร้ างสรรค์
Creative Drama
ศาสนากับการรักษาโรค
Religion and Healing

การเปลี"ยนแปลง
(หน่วยกิต
ทฤษฎี-ปฏิบตั ิค้ นคว้ า)

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ยกเลิอกรายวิชา
ทสคพ ๑๕๕ เนื>องจากไม่มี
สาขาวิชานี Yแล้ ว
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
ไม่เปลีย> นแปลง
เพิ>มรายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรี
เพิ>มรายวิชา
ในหมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

๕.๒ ขอยกเลิก และเพิ"ม บางรายวิช าในหมวดวิช าศึก ษาทั"วไป จํานวน ๓ วิช า ดังนี G
(๑) ขอยกเลิก รายวิช า
กลุ่ม วิช ามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จํานวน ๒ หน่ วยกิต

สมสค ๑๔๐
SHSS 140

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

จิตวิทยาทัว> ไป
General Psychology

กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ จํานวน ๑ หน่ วยกิต
วทคม ๑๒๑ เคมีอินทรี ย์พื Yนฐาน
SCCH 121 Basic Organic Chemistry

๓ (๓-๐-๖) S
3 (3-0-6) S

กลุ่ม วิช าสุข ภาพและนัน ทนาการ จํานวน ๒ หน่ วยกิต
วกศท ๑๒๑ กายและจิตใจ
SPGE 121 Mind and Body

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

คําอธิบ ายรายวิช า
หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการประยุกต์ใช้ การเตรี ยมความพร้ อมทางร่ างกายและจิตใจของ
การออกกําลังกายแบบกายและจิตใจ ประโยชน์ หลักการพื Yนฐานของการฝึ กการออกกําลังกายแบบกาย
และจิตใจ ทักษะการออกกําลังกาย ความปลอดภัย กิจกรรมกายและจิตใจในรู ปแบบต่างๆ 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 เพิ"ม รายวิช า และเปลี"ย นเลขรหัส วิช า เพิ"ม หน่ วยกิต ชื"อ วิช าและคําอธิบ ายรายวิช าคงเดิม
บางรายวิช าในหมวดวิช าเฉพาะ (กุล่ ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ ) จํานวน ๑๐ วิช า ดังนี G
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
(๑) ขอยกเลิก รายวิช า จํานวน ๑๑ หน่ วยกิต
วทคม ๒๐๖ ชีวเคมีทวั> ไป
SCBC 206 General Biochemistry
วทชว ๑๑๕ มูลฐานของชีวิต
SCBI 115 Basic of Life
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั ิการเคมี
๑๒๘

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๑.๕-๑-๓.๕)
2 (1.5-1-3.5)
๑ (๐-๓-๑)
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SCCH
วทคม
SCCH
วทคณ
SCMA
กภกภ
PTPT

119
๑๒๑
121
๑๑๑
111
๔๐๒
402

มคอ.๒

Chemistry Laboratory
เคมีอินทรี ย์พื Yนฐาน
Basic Organic Chemistry
แคลคูลสั
Calculus
เภสัชวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Pharmacology for Health Science

(๒) ขอเพิ"ม รายวิช า จํานวน ๑ หน่ วยกิต
กภกภ ๓๐๙ เภสัชวิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
PTPT 309 Pharmacology for Health Science

1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖) S
3 (3-0-6)$
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

คําอธิบ ายรายวิช า
หลักทัว> ไปทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ] ผลการรักษา ผลข้ างเคียง ข้ อบ่งชี Yและข้ อห้ ามใช้ ทาง
ยาต่ อ ระบบต่ า งๆ ผลของยาทาภายนอกและยาจากสมุ น ไพรที> เ กี> ย วข้ องกับ กายภาพบํ า บัด และ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
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) ขอย้ ายรายวิช ากลุ่ม วิช าชีพ เป็ นรายวิช ากลุ่ม วิช าพืนG ฐานวิช าชีพ จํานวน ๑ รายวิช า
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฎิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กภกก ๒๒๙ กระบวนการสังเกตและการให้ เหตุผลทางคลินิก
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 229 Observational process and Clinical Reasoning
2 (1-2-3)
คําอธิบ ายรายวิช า
กระบวนการสัง เกตและให้ เหตุ ผ ลทางคลิ นิ ก การประยุ ก ต์ ก รอบอ้ า งอิ ง ทางกิ จ กรรมบํ า บัด
ในกรณีศกึ ษา กระบวนการทางกิจกรรมบําบัดในกรณีศกึ ษา การสื>อสารเชิงบําบัดและกระบวนการเรี ยนรู้
เชิงสร้ างสรรค์
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.
๑๒๙
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มคอ.๒

(๔) เปลี"ย นเลขรหัส วิช า เพิ"ม หน่ วยกิต ชื"อ วิช าและคําอธิบ ายรายวิช าคงเดิม จํานวน ๘ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
เดิม

กภกก
PTOT
เปลี"ย นเป็ น กภกก
PTOT
เดิม
กภกก
PTOT
เปลี"ย นเป็ น กภกก
PTOT
เดิม
กภกก
PTOT
เปลี"ย นเป็ น กภกก
PTOT

๒๐๔
204
๒๓๑
231
๒๒๗
227
๒๒๕
225
๒๓๐
230
๒๓๕
235

หลักการพยาบาลสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
Principle of Nursing for Occupational Therapists
หลักการพยาบาลสําหรับนักกิจกรรมบําบัด
Principle of Nursing for Occupational Therapists
ปฏิบตั ิการทางมหกายวิภาคศาสตร์
Laboratory of Gross Anatomy
ปฏิบตั ิการทางมหกายวิภาคศาสตร์
Laboratory of Gross Anatomy
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
Neuroanatomy for Occupational Therapists
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ สําหรับนักกิจกรรมบําบัด
Neuroanatomy for Occupational Therapists

๑๓๐

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๐-๔-๒)
2 (0-4-2)
๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
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มคอ.๒

๕.๔ ขอยกเลิก และเพิ"ม บางรายวิช าในหมวดวิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ ) จํานวน ๓ วิช า ดังนี G
(๑) ขอยกเลิก รายวิช า จํานวน ๑ หน่ วยกิต
กภกก ๔๐๑ กิจกรรมบําบัดสําหรับผู้ที>มีความผิดปกติด้านการสื>อความหมาย
PTOT 401 Occupational Therapy for People with Communication Disorders

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

(๒) ขอเพิ"ม รายวิช า จํานวน ๕ หน่ วยกิต
กภกก ๑๑๒ หลักการพื Yนฐานของกิจกรรมบําบัด
PTOT 112 Basic Principle of Occupational Therapy

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

คําอธิบ ายรายวิช า
แบบจําลองบุคคล – สิ>งแวดล้ อม – กิจกรรมการดําเนินชีวิต-ความสามารถ แบบจําลองทางชี วจิต
สังคม และแบบจํ าลองทางกิ จกรรมการดําเนิ นชี วิตของมนุษย์ การจัดจํ าแนกหน้ าที> ระดับนานาชาติ
แบบจําลองทางการแพทย์ การฟื Yนฟูสภาพ และการฟื Yนคืนสุขภาวะ การแปลความรู้ จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ภาษาอังกฤษและการคิดเชิงระบบสร้ างสรรค์ในบริ บทไทย
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 โครงการวิจยั ทางกิจกรรมบําบัด ๑
PTOT 491 Research Project in Occupational Therapy 1

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

คําอธิบ ายรายวิช า
สถิ ติ พื นY ฐานและการคิ ด เชิ ง ระบบ กระบวนการวิ จัย และพัฒ นาทางกิ จ กรรมบํ าบัด การจัด การ
โครงการกับอาจารย์ที>ปรึกษา
Basic statistics and systems thinking. Research and development process in occupational
therapy. Project management with supervisor.

๑๓๑
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มคอ.๒

๕.๕ ขอเปลี"ย นเลขรหัส วิช า ปรั บ และไม่ ป รั บ คําอธิบ ายรายวิช า ชื"อ วิช าและหน่ วยกิต คงเดิม
บางรายวิช าในหมวดวิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ ) จํานวน ๘ วิช า ดังนี G
(๑) เปลี>ยนเลขรหัสวิชา ไม่ปรับคําอธิบายรายวิชา ชื>อวิชาและหน่วยกิตคงเดิม

จํานวน ๒ วิชา

รายวิช าในหลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๕
กภกก ๓๓๗ การประเมิน ขันG สูงสําหรับ นัก กิจ กรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 337 Advanced Evaluation for Occupational Therapists
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข :
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๒๒๒
ทักษะในการประเมินขันY สูงทางกิจกรรมบําบัด การใช้ เครื> อ งมือประเมินที>เป็ น
มาตรฐาน และทักษะในการให้ เหตุผล การประเมินและแปลผล ข้ อจํากัดของเครื> องมือที>ใช้ ใน
ด้ านประสาทการรับความรู้สกึ และการเคลือ> นไหว ด้ านความรู้ความเข้ าใจ ด้ านจิตสังคม รวมทั Yง
การประยุกต์ใช้ ทางคลินิกกิจกรรมบําบัด
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.

รายวิช าในหลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
กภกก ๒๓๔ การประเมิน ขันG สูงสําหรับ นัก กิจ กรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 234 Advanced Evaluation for Occupational Therapists
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข :
สอบผ่ านรายวิช า กภกภ ๒๒๒
ทักษะในการประเมินขันY สูงทางกิจ กรรมบําบัด การใช้ เครื> อ งมือ ประเมินที>เป็ น
มาตรฐาน และทักษะในการให้ เหตุผล การประเมินและแปลผล ข้ อจํากัดของเครื> องมือที>ใช้ ใน
ด้ านประสาทการรับความรู้สกึ และการเคลื>อนไหว ด้ านความรู้ความเข้ าใจ ด้ านจิตสังคม รวมทั Yง
การประยุกต์ใช้ ทางคลินิกกิจกรรมบําบัด
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 เฝื อก กายอุป กรณ์ เ สริม และกายอุป กรณ์ เ ทียม
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 324 Splint Orthosis and Prosthesis
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข :
กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ ของระยางค์ แขน การจัดท่าของข้ อต่อ ภายในมือ
และการฟื Yนตัวเนื Yอเยื>อเกี>ยวพัน หลักการออกแบบและประดิษฐ์ เฝื อกและกายอุปกรณ์ เสริ ม
สําหรั บการฟื Yนฟูสภาพมือ ที>มีพ ยาธิ สภาพต่าง ๆ รวมทังY ข้ อ ควรระวังและข้ อ พิจ ารณา วัสดุ
เครื> องมือและอุปกรณ์ และกรรมวิธี แทรกเสริ ม โปรแกรมการจัดการกายอุปกรณ์และฝึ กผู้ป่วย
แขนขาขาดจากความพิการแต่กําเนิดและจากการผ่าตัด
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 เฝื อก กายอุป กรณ์ เ สริม และกายอุป กรณ์ เ ทียม
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 333 Splint Orthosis and Prosthesis
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข :
กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์ของระยางค์แขน การจัดท่าของข้ อต่อภายในมือ และ
การฟื Yนตัวเนื Yอเยื>อเกี>ยวพัน หลักการออกแบบและประดิษฐ์ เฝื อกและกายอุปกรณ์ เสริ ม สําหรั บ
การฟื นY ฟูสภาพมือที>มีพยาธิสภาพต่าง ๆ รวมทั Yงข้ อควรระวังและข้ อพิจารณา วัสดุ เครื> องมือและ
อุปกรณ์ และกรรมวิธี แทรกเสริ ม โปรแกรมการจัดการกายอุปกรณ์ และฝึกผู้ป่วยแขนขาขาดจาก
ความพิการแต่กําเนิดและจากการผ่าตัด
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>ยนเลขรหัสวิชา ปรับคําอธิบายรายวิชา ชื>อวิชาและหน่วยกิตคงเดิม
รายวิช าในหลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๕
กภกก ๒๐๓ สภาวะทางการแพทย์ ส ําหรับ นัก กิจ กรรมบําบัด
๒ (๒-๐-๔)
PTOT 203 Medical Conditions for Occupational Therapists
2 (2-0-4)
เงื"อ นไข : สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๒๒๑
สภาวะการณ์ของโรค พยาธิสภาพ ภาวะความบกพร่ อง สาเหตุ อาการแสดง ชนิด
ของความผิดปกติ ในกลุม่ ผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์
ออร์ โธปิ ดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ 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 ๓๒๕ กิจ กรรมบําบัด สําหรับ เด็ก และวัยรุ่ น ๑
๓ (๒-๒-๕)
PTOT 325 Occupational Therapy for Children and Adolescence 1 3 (2-2-5)
เงื"อ นไข : สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๑๑๑ และ กภกก ๒๒๑
การประยุกต์ กรอบอ้ างอิงทางกิจ กรรมบําบัดสําหรั บเด็ก และวัยรุ่ น พัฒนาการ
มนุษย์ของเด็กและวัยรุ่ น การประเมินโดยทั>วไปและโดยทางเฉพาะกิจกรรมบําบัดในเด็กและ
วัยรุ่ น คุณธรรม จริ ยธรรม เทคนิคที>เกี>ยวข้ องกับการรั กษาทางกิจกรรมบําบัด เช่น เทคนิคการ
ปรับพฤติกรรม เทคนิคการสอน การพูดคุยสนทนาหารื อและให้ คําปรึกษากับผู้ปกครองของเด็ก
และวัยรุ่น
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.

๑๓๒

จํานวน ๖ วิชา

รายวิช าในหลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
กภกก ๒๐๕ สภาวะทางการแพทย์ ส ําหรับ นัก กิจ กรรมบําบัด
๒ (๒-๐-๔)
PTOT 205 Medical Conditions for Occupational Therapists
2 (2-0-4)
เงื"อ นไข : สภาวะการณ์ของโรค พยาธิสรี รวิทยา ภาวะความบกพร่ อง สาเหตุ อาการแสดง ชนิด
ของความผิดปกติ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ 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 ๒๓๖ กิจ กรรมบําบัด สําหรับ เด็ก และวัยรุ่ น ๑
๓ (๒-๒-๕)
PTOT 236 Occupational Therapy for Children and Adolescence 1 3 (2-2-5)
เงื"อ นไข : การประยุกต์กรอบอ้ างอิงทางกิจกรรมบําบัดสําหรั บเด็กและวัยรุ่ น การประเมิน
ทางกิจกรรมบําบัดในเด็กและวัยรุ่น

Application of frames of references of Occupational Therapy for children
and adolescence. Assessments of Occupational Therapy in children and adolescence.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

รายวิช าในหลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๕
กภกก ๓๒๘ กิจ กรรมบําบัด สําหรับ เด็ก และวัยรุ่ น ๒
๓ (๒-๒-๕)
PTOT 328 Occupational Therapy for Children and Adolescence 2
3 (2-2-5)
เงื"อ นไข : สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๓๒๕
บทบาทนักกิจ กรรมบํา บัดในการประเมิ น รั กษา ฟื Yนฟูสภาพ ส่งเสริ ม และป้อ งกัน
สําหรับเด็กและวัยรุ่น ทั Yงที>มีสขุ ภาพดี หรื อ หย่อนสมรรถภาพอันเนื>องมาจากพัฒนาการล่าช้ า ภาวะ
สมองพิการ ภาวะบกพร่ องทางสติปัญญา กลุม่ โรคออติสซึม และโรคทางระบบประสาทกล้ ามเนื Yออื>นๆ
การประยุกต์วิธีการทางกิจกรรมบําบัดเพื>อพัฒนาความสามารถในการทํากิจกรรมและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที>
ดีในการดูแลตนเอง การทํางาน/การศึกษา การใช้ เวลาว่าง และการพักผ่อน คุณธรรม จริ ยธรรม
พัฒนาทักษะปฏิบตั ิการและการให้ เหตุผลทางคลินิก ในการเลือกประเมินและใช้ เทคนิครั กษาปั ญหา
ต่างๆ ได้ แก่ ประสาทพัฒนาการ การรับความรู้สกึ พฤติกรรม การรับรู้ ความรู้ความเข้ าใจ สุขภาพจิต
สังคม และสุขภาพร่ างกาย รูปแบบการให้ บริ การและทีมผู้ร่วมทํางาน รวมทั Yงครอบครัวและชุมชนของ
ผู้รับบริ การ
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 การวิเ คราะห์ แ ละปรับ สื"อ เพื"อ การบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 332 Therapeutic Analysis and Adaptation
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การปรับและประยุกต์สอื> เพื>อการบําบัด กระบวนการกลุม่ และ
พลวัตรกลุ่มทางกิจกรรมบําบัด ให้ สอดคล้ องกับเพศ อายุ ความบกพร่ อง ความสามารถ และความ
ต้ องการของรายบุคคล สื>อเพื>อการบําบัดจากทรั พยากรภายในชุมชนที>สะท้ อนถึงรสนิยมและความ
สนใจของแต่ละบุคคล
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 ๔๒๒ กิจกรรมบําบัดในการยศาสตร์ และการฟื G นฟูการประกอบอาชีพ
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 422 Occupational Therapy in Ergonomics and Vocational Rehabilitation
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข : บทบาทนักกิจกรรมบําบัดในการประเมินและการแทรกแซงในเรื> องการฟื นY ฟูการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาสมรรถนะการประกอบกิจกรรมและชีวิตที>ดีในผู้ที>ได้ รับบาดเจ็บจากการทํางาน หัว
เลี Yยวหัวต่อการเข้ าสูอ่ าชีพในผู้ที>หย่อนสมรรถภาพ รูปแบบโปรแกรมช่วยเหลือเฉพาะบุคคลและรู ปแบบ
ทางจิตเวชของการฟื Yนฟูการประกอบอาชีพ ความเป็ นผู้ร่วมมือกัน ความช่วยเหลือ และอุปสรรคต่อ
ความสําเร็ จของการประกอบอาชีพ กิจกรรมบําบัดในการให้ การศึกษา การป้องกัน และการฟื Yนฟู
สภาพในอุตสาหกรรม วิช าอาชีวอนามัยและการยศาสตร์ ในการออกแบบงานและระบบ การให้
คําปรึ กษาและนิเทศด้ านทักษะการทํางาน เช่น การจัดการด้ านเวลาและตนเองในความบกพร่ องที>
เกี>ยวข้ องกับการทํางาน
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.

๑๓๓

รายวิช าในหลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
กภกก ๓๓๒ กิจ กรรมบําบัด สําหรับ เด็ก และวัยรุ่ น ๒
๓ (๒-๒-๕)
PTOT 332 Occupational Therapy for Children and Adolescence 2
3 (2-2-5)
เงื"อ นไข : สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๒๓๖
วิ ธี ก ารทางกิ จ กรรมบํ า บัด สํ า หรั บ เด็ ก และวั ย รุ่ น ทั งY ที> มี สุข ภาพดี หรื อ หย่ อ น
สมรรถภาพอันเนื>องมาจากพัฒนาการล่าช้ า โรคทางระบบประสาทกล้ ามเนื Yอ บกพร่ องทางพฤติกรรม
การสือ> สาร และการเรี ยนรู้
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 ๒๓๓ การวิเ คราะห์ แ ละปรับ สื"อ เพื"อ การบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 233 Therapeutic Analysis and Adaptation
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข : การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การปรั บและประยุกต์สื>อเพื>อการบําบัด ได้ แก่ คุณสมบัติของวัสดุ
อุปกรณ์สถานที> ขั Yนตอนการทํา และการสอนกิจกรรมการดําเนินชีวิตให้ สอดคล้ องกับเพศ อายุ ความ
บกพร่ อง ความสามารถ ความต้ องการ และบริ บทของรายบุคคล ภายใต้ สถานการณ์ 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 ๔๐๓ กิจ กรรมบําบัด ในการยศาสตร์ แ ละการฟื G น ฟูก ารประกอบอาชีพ ๒ (๑-๒-๓)
PTOT 403 Occupational Therapy in Ergonomics and Vocational Rehabilitation
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข : วิธีการทางกิจกรรมบําบัดและการยศาสตร์ ในการประเมิน การฟื นY ฟูการทํางานและการ
ประกอบอาชีพ การเพิ>มสมรรถนะการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในผู้ที>ได้ รับ
บาดเจ็บและมีปัญหาจากการทํางาน การให้ คําปรึกษาและการให้ ความรู้ทางกิจกรรมบําบัดและการย
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.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

รายวิช าในหลัก สูต รปรบปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
กภกก ๔๒๔ ทัก ษะการให้ เ หตุผ ลทางคลิน ิก ของกิจ กรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 424 Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข : สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๓๘๓
การพัฒ นาการมี เหตุผลทางคลินิก และจริ ย ธรรม รวมถึ ง ความรู้ ทางปฏิ บัติและ
ทักษะที>ฝึกฝนได้ ในการบริ การทางกิจกรรมบําบัด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และบันทึกในทักษะ
การให้ เหตุผลทางคลินิก รู ปแบบการเรี ยนรู้ ของนักกิ จกรรมบําบัด ผลกระทบของทักษะการให้
เหตุผลทางคลินิกและความเชื>อเกี>ยวกับสุขภาพต่อผู้รับบริ การ ทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกและ
การฝึ กฝนตามหลักฐานอ้ างอิงในงานเฉพาะทาง เช่น การฟื นY ฟูสภาพทางร่างกาย/จิตสังคม
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.

รายวิช าในหลัก สูต รปรั บ ปรุง พ.ศ.๒๕๕๙
กภกก ๓๔๑ ทัก ษะการให้ เ หตุผ ลทางคลิน ิก ของกิจ กรรมบําบัด
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 341 Clinical Reasoning Skills of Occupational Therapy
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข : สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๓๓๘
การนําทักษะการให้ เหตุผลทางคลินิกไปใช้ กับผู้รับบริ การต่างๆ การจัดการความรู้
ด้ วยทักษะที>ได้ ฝึกฝนในการบริ การทางกิจกรรมบําบัด การตระหนักรู้ถึงทัศนคติและความเชื>อส่วน
บุคคล การฝึ กทักษะการถอดบทเรี ยน การเขียนแผนที>ความคิด การเขียนบันทึก การสัมมนา และ
การประชุมกรณีศึกษา
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"ย นเลขรหัส วิช า เพิ"ม หน่ วยกิต ปรั บ คําอธิบ ายรายวิช า ชื"อ วิช าคงเดิม
บางรายวิช าในหมวดวิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าพืนG ฐานวชาชีพ ) และ (กลุ่ม วิช าชีพ ) จํานวน ๓ วิช า ดังนี G

(๑)

กลุม่ วิชาชีพ

จํานวน ๓ วิชา

รายวิช าในหลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๕
กภกก ๓๓๓ กิจ วัต รประจําวัน และการฟื G น ฟูส มรรถภาพ
๓ (๒-๒-๕)
PTOT 333 Activities of daily living and rehabilitation
3 (2-2-5)
เงื"อ นไข : เทคนิคและการฝึ กทักษะในการทํากิจวัตรประจําวันสําหรั บผู้ที>หย่อนสมรรถภาพทาง
ร่ า งกายและจิ ต ใจสัง คม อัน ได้ แ ก่ การเสริ ม แต่ ง ตนเอง สุข อนามัย ทางช่ อ งปาก การอาบนําY
สุขอนามัยการขับถ่าย การใส่/ถอดเสื Yอผ้ า การป้อน/รับประทานอาหาร กิจวัตรที>เกี>ยวข้ องกับการใช้ ยา
การเข้ าสังคม การสือ> สาร การเคลือ> นย้ ายตัว การเดินทางในชุมชน การมีเพศสัมพันธ์ และการดํารงชีวิต
ในสังคม โดยใช้ กรอบอ้ างอิงการฟื นY ฟูสมรรถภาพ
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 ๓๒๑ กิจ กรรมบําบัด เพื"อ สุข ภาพร่ างกาย ๒
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 321 Occupational Therapy for Physical Health 2
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข : สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๒๒๖
บทบาทนักกิจกรรมบําบัดในการประเมิน รั กษา ฟื Yนฟูสภาพ ส่งเสริ ม และป้องกันสําหรับ
ผู้รั บบริ การทางระบบประสาท ได้ แก่ การบาดเจ็บทางสมอง/ไขสันหลัง ภาวะหลอดเลือ ดในสมอง
ผิดปกติ อัมพาตครึ>งซีก กลุม่ โรคพาร์ กินสัน กลุม่ โรคความจําเสือ> ม และกลุม่ โรคของความผิดปกติของ
สมอง การประยุกต์วิธีการทางกิจกรรมบําบัดเพื>อพัฒนาความสามารถในการทํากิจกรรมและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที>ดีในการดูแลตนเอง การทํางาน/การศึกษา การใช้ เวลาว่าง และการพักผ่อน คุณธรรม จริ ยธรรม
พัฒนาทักษะปฏิบตั ิการและการให้ เหตุผลทางคลินิกที>ได้ มีการเลือกวิธีการรั กษาต่างๆ ได้ แก่ เทคนิค
ระบบประสาทการเคลื>อ นไหว ระบบประสาทพัฒนาการ การฟื Yนฟูสภาพระบบประสาท/ร่ างกาย
ยุทธศาสตร์ ระบบการรับรู้/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, neurodevelopmental technique (NDT), neurophysical rehabilitation, perceptual/cognitive and
behavioral strategies.

๑๓๔

รายวิช าในหลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
กภกก ๒๓๒ กิจ วัต รประจําวัน และการฟื G น ฟูส มรรถภาพ
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 232 Activities of Daily Living and Rehabilitation
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข : เทคนิคและการฝึกทักษะในการทํากิจวัตรประจําวันพื Yนฐานและขั Yนสูงสําหรับผู้ที>หย่อน
สมรรถภาพทางร่ างกาย การรู้คิด อารมณ์ และการมีสว่ นร่ วมทางสังคม
Technique and practical skills in basic and advanced activities of daily living for
physical, cognitive, emotional, and social participation dysfunction.

กภกก ๓๒๐ กิจ กรรมบําบัด เพื"อ สุข ภาพร่ างกาย ๒
๓ (๒-๒-๕)
PTOT 320 Occupational Therapy for Physical Health 2
3 (2-2-5)
เงื"อ นไข : สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๒๒๖
บทบาทนักกิจ กรรมบําบัดในการประเมิน บําบัด ฟื Yนฟูสภาพ ส่งเสริ ม และป้อ งกัน
สําหรั บผู้รับบริ การทางระบบประสาท เช่น การบาดเจ็บทางสมอง/ไขสันหลัง โรคหลอดเลือดสมอง
ความผิดปกติด้านการสื>อความหมาย และโรคที>เกิดจากภาวะความเสื>อม การประยุกต์วิธีการทาง
กิจ กรรมบําบัดเพื>อ พัฒนาความสามารถในการทํากิจ กรรมการดําเนินชีวิ ตได้ แก่ เทคนิคระบบ
ประสาทการเคลือ> นไหว ระบบประสาทพัฒนาการ การฟื นY ฟูสภาพระบบประสาท/ร่ างกาย
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, neurodevelopmental technique (NDT), neurophysical rehabilitation.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

รายวิช าในหลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
กภกก ๓๓๘ กิจ กรรมบําบัด ในชุม ชน
๓ (๑-๖-๔)
PTOT 338 Community Based Practice in Occupational Therapy
3 (1-6-4)
เงื"อ นไข : แนวคิดของกิจกรรมบําบัดชุมชน บทบาทของนักกิจกรรมบําบัดชุมชนในการประเมิน การ
แนวคิดของกิจกรรมบําบัดชุมชน บทบาทของนักกิจกรรมบําบัดชุมชนในการประเมิน
การวิเคราะห์ การจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสุขภาพ การส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกัน การบําบัด วิเคราะห์ การจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาสุขภาพ การส่งเสริ มสุขภาพ การป้องกัน การฟื Yนฟูสภาพ การ
และการฟื นY ฟูสมรรถภาพ ในชุมชนต่างๆ เช่น วัด โรงเรี ยน หมู่บ้าน สถานสงเคราะห์เด็ก หรื อผู้สงู อายุ ทํางานในชุมชน การสร้ างความร่ วมมือ และการสร้ างเครื อข่ายชุมชน ในชุมชนต่างๆ เช่น วัด โรงเรี ยน หมู่บ้าน
ฯลฯ
สถานสงเคราะห์เด็ก หรื อชมรมผู้สงู อายุ ฯลฯ
Concepts of community occupational therapy, roles of community occupational
Concepts of community occupational therapy, roles of community
Therapists in assessments, analysis, prioritization of health problems, health promotion, occupational Therapists in assessments, analysis, prioritization of health problems, health
prevention, therapy, and rehabilitation in various of community such as temple, school, social promotion, prevention, therapy, and rehabilitation. Working in community, collaborative
affair for children or elders, etc.
building, and community networking in various communities such as temples, schools,
villages, foster home for children, or elderly clubs, etc.
กภกก ๔๒๗
PTOT 427
เงื"อ นไข : -

รายวิช าในหลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๕
กิจ กรรมบําบัด ในชุม ชน
Community Based Practice in Occupational Therapy

มคอ.๒

๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)

๕.๗ ขอเปลี"ย นเลขรหัส วิช า ชื"อ วิช า ปรั บ คําอธิบ ายรายวิช า หน่ วยกิต คงเดิม บางรายวิช าในหมวดวิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ )
จํานวน ๒ วิช า ดังนี G
รายวิช าในหลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๕
กภกก ๓๓๔ การปรับ กิจ กรรมการดําเนิน ชีวิต
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 334 Occupational Adaptation
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข :
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๓๓๒
กิจกรรมเพื>อการบําบัดในรูปแบบกิจวัตรประจําวัน การเล่น นันทนาการ
การใช้ เวลาว่าง การพักผ่อน การมีสว่ นร่ วมทางสังคม การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าของแต่ละกิจกรรม การ
ประยุกต์สอื> ในสถานการณ์จําลองและในคลินิก
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 ๔๒๘ โครงการวิจ ยั ทางกิจ กรรมบําบัด
๓ (๐-๖-๓)
PTOT 428 Research Project in Occupational Therapy
3 (0-6-3)
เงื"อ นไข :
กระบวนการวิจยั และพัฒนาทางกิจกรรมบําบัด การเขียนโครงการและการแปลความรู้
สูก่ ารพัฒนาวิชาชีพกิจกรรมบําบัดเพื>อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคม
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.

รายวิช าในหลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
กภกก ๒๓๗ การปรับ ศัก ยภาพกิจ กรรมการดําเนิน ชีวิต
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 237 Adaptation of Occupational Potential
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข :
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๒๓๓
การวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ความหมายและการเรี ย นรู้ ตามศั ก ยภาพและการให้
ความสําคัญของกิจกรรมการดําเนินชีวิต
Value analysis, meaning and learning followed occupational potential and
prioritization.

กภกก ๔๙๒ โครงการวิจ ยั ทางกิจ กรรมบําบัด ๒
๓ (๐-๖-๓)
PTOT 492 Research Project in Occupational Therapy 2
3 (0-6-3)
เงื"อ นไข :
การเก็ บ ข้ อมู ล การเขี ย นโครงการและการแปลความรู้ สู่ก ารพั ฒ นาวิ ช าชี พ
กิจกรรมบําบัดเพื>อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคม
Data collection. Project writing and knowledge translation into development
of occupational therapy profession for improving quality of life of community.

๕.๘ ขอเปลี"ย นเลขรหัส วิช า ชื"อ วิช า ปรั บ คําอธิบ ายรายวิช าและหน่ วยกิต
ในหมวดวิช าเฉพาะ (กลุ่ม วิช าชีพ ) จํานวน ๑ วิช า ดังนี G
รายวิช าในหลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๕
กภกก ๓๓๕ กิจ กรรมบําบัด จิต สังคม
๔ (๓-๒-๗)
PTOT 335 Psychosocial Occupational Therapy
4 (3-2-7)
เงื"อ นไข :
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๑๑๑ และ กภกก ๒๒๙
กรอบอ้ างอิ ง ทางกิ จ กรรมบํ า บัด จิ ต สัง คม การประเมิ น ทางกิ จ กรรมบํ า บัด เพื> อ
สุขภาพจิต บทบาทนักกิจกรรมบําบัดในผู้รับบริ การที>มีความบกพร่ องทางจิตสังคม การปฏิบตั ิกลุ่มพล
วัติ เ พื> อ พัฒนาทัก ษะการจัดการอารมณ์ ทัก ษะการรู้ คิด ปั ญ ญา และทัก ษะจิต สัง คม การส่ง เสริ ม
สุขภาพจิตและการป้องกันโรคทางจิตตามบริ บทของชุมชน
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.

๑๓๕

รายวิช าในหลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
กภกก ๒๓๙ กิจ กรรมบําบัด จิต สังคม ๑
๒ (๑-๒-๓)
PTOT 239 Psychosocial Occupational Therapy 1
2 (1-2-3)
เงื"อ นไข :
กรอบอ้ า งอิง ทางกิจ กรรมบําบัด จิ ตสัง คม การประเมิน ทางกิ จ กรรมบํา บัดเพื>อ
สุขภาพจิต บทบาทนักกิจกรรมบําบัดในผู้รับบริ การที>มีความบกพร่ องทางกระบวนการรู้ คิด อารมณ์
พฤติกรรม และการมีสว่ นร่ วมทางสังคม
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.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

รายวิช าในหลัก สูต รปรบปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๕

รายวิช าในหลัก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙
กิจ กรรมบําบัด จิต สังคม ๒
๒ (๑-๒-๓)
Psychosocial Occupational Therapy 2
2 (1-2-3)
สอบผ่ านรายวิช า กภกก ๒๓๙
การสือ> สารและการคิดสร้ างสรรค์เชิงบําบัด การปฏิบตั ิกลุม่ พลวัติเพื>อพัฒนาทักษะ
การจัดการอารมณ์ พฤติกรรม ทักษะการรู้ คิด ทักษะการเข้ าสู่สงั คม และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื>น
อย่างมีศกั ดิ]ศรี ความเป็ นมนุษย์
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.
กภกก ๓๓๙
PTOT 339
เงื"อ นไข :

๕.๙ ขอยกเลิก และเพิ"ม บางรายวิช าในหมวดวิช าเลือ กแสรี จํานวน ๔ วิช า ดังนี G
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
(๑) ขอยกเลิก รายวิช า
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
ITCS 155 Computer Applications

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

(๑) ขอเพิ"ม รายวิช า
ศศภอ ๒๖๗
LAEN 267
กภกก ๑๒๒
PTOT 112
สมมน ๑๐๙
SHHU 109

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

การละครสร้ างสรรค์
Creative Drama
สุนทรี ยการเปลี>ยนแปลงตัวเอง
Aesthetic Self Transformation
ศาสนากับการรักษาโรค
Religion and Healing

๑๓๖

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

๖. โครงสร้ างหลัก สูต รภายหลังการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข เมื>อเปรี ยบเทียบโครงสร้ างเดิมกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี Y

หมวดวิช า

วิช าศึก ษาทั"วไป
กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
กลุม่ วิชาภาษา
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
กลุม่ วิชาสุขภาพและนันทนาการ
วิช าชีพ /วิช าเฉพาะ
กลุม่ วิชาพื Yนฐานวิชาชีพ
กลุม่ วิชาชีพ
วิช าเลือ กเสรี
รวม

เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลัก สูต ร
ระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ.
๒๕๕๘
กระทรวงศึก ษาธิก าร
ไม่น้อยกว่า ๓๐

ไม่น้อยกว่า ๗๒

จํานวนหน่ วยกิต
เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลัก สูต ร
หลัก สูต ร
คณะ กรรมการ
ปรั บ ปรุ ง
ปรั บ ปรุ ง
วิช าชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๙
สาขา
กิจ กรรมบําบัด

ไม่น้อยกว่า ๘๔
ไม่น้อยกว่า ๒๔
ไม่น้อยกว่า ๖๐

ไม่น้อยกว่า ๖
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒๐

๑๓๗

๓๓
๑๑

๓๐
๙

๑๒
๙

๙
๗

๑
๕
๑๐๕
๙๗
๒๙
๒๔
๗๖
๗๓
ไม่น้อยกว่า ๖ ไม่น้อยกว่า ๖
๑๔๔
๑๓๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ภาคผนวก ง
ข้ อ บังคับ มหาวิท ยาลัย มหิด ล ว่ าด้ วยการศึก ษาระดับ อนุป ริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
ข้ อ บังคับ มหาวิท ยาลัย มหิด ล ว่ าด้ วยการศึก ษาระดับ อนุป ริญญาและปริญญาตรี (ฉบับ ที" ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้ อ บังคับ มหาวิท ยาลัย มหิด ล ว่ าด้ วยการศึก ษาระดับ อนุป ริญญาและปริญญาตรี (ฉบับ ที" ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓๘

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด ปรับปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๙

มคอ.๒

ข้ อ บังคับ มหาวิท ยาลัย มหิด ล
ว่ าด้ วยการศึก ษาระดับ อนุป ริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
_______________________
โดยที>เป็ นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ให้ เหมาะสม
และสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ .๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครังY ที> ๔๒๖ เมื>อวันที> ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกข้ อบังคับไว้ ดงั นี Y
ข้ อ ๑ . ข้ อบัง คับนี เY รี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญา
ตรี พ.ศ .๒๕๕๒”
ข้ อ ๒ . ให้ ใช้ ข้อบังคับนี Yสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที>เข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่
Y ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ . ในข้ อบังคับนี Y
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะ”
หมายความรวมถึ ง ส่ ว นงานที> เ รี ย กชื> อ อย่ า งอื> น ที> มี ฐ านะ
เทียบเท่าคณะที>มีการเรี ยนการสอน
“คณะกรรมการประจําคณะ”
หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจํ าส่วนงานที> เรี ยกชื> อ
อย่างอื>นที>มีฐานะเทียบเท่าคณะที>มีการเรี ยนการสอน
“คณบดี”
หมายความรวมถึงหัวหน้ าส่วนงานที>เรี ยกชื>ออย่างอื>น
ที>มีฐานะเทียบเท่าคณะที>มีการเรี ยนการสอน
“หลักสูตร”
หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
ที> ส อดคล้ อ งและสนับ สนุนนโยบาย หรื อ การดํ าเนิ นงานหรื อ
ข้ อบังคับ กฎ ระเบี ยบของสภาวิชาชี พ หรื อกองการประกอบ
โรคศิลปะ (ถ้ ามี) และได้ รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
โดยสํ านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาได้ รั บทราบการ
เสนอขอเปิ ดสอนหลักสูตรใหม่/การปรับปรุ งหลักสูตรแล้ ว
“อาจารย์ประจําหลักสูตร”
หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
“คณะกรรมการหลักสูตร”
หมายถึง คณะกรรมการที>ได้ รับแต่งตังจากคณบดี
Y
เพื>อทําหน้ าที>บริ หารจัดการและพิจารณาหลักสูตร
๑๓๙
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ข้ อ ๔ . การรั บ นัก ศึก ษา
ให้ มหาวิทยาลัยหรื อคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเข้ าศึกษาในหลักสูตรตามเงื>อนไข และ
วิธีการที>ระบุไว้ ในหลักสูตร หรื อตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ซึง> การรับนักศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ
๔.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา
๔.๒ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผ่านสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔.๓ คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๕ . การจัด การศึก ษา มหาวิท ยาลัย มีก ารจัด การศึก ษา ดังนี Y
๕.๑ ระบบทวิภ าค ปี การศึกษาหนึง> ๆ ให้ แบ่งเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที> ๑ และภาคการศึกษาที> ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ>งอาจแบ่งช่วงได้ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ ตามความ
จําเป็ นของแต่ละคณะ และให้ กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ
๕.๒ ระบบไตรภาค ปี การศึกษาหนึง> ๆ ให้ แบ่งเป็ น ๓ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที> ๑ ภาคการศึกษาที> ๒ และภาคการศึกษาที> ๓ โดย ๑ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ ซึง> อาจแบ่งช่วงได้ ส่วนภาคการศึกษา
ฤดูร้อนอาจจัดได้ ตามความจําเป็ นของแต่ละคณะ และให้ กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต
โดยมีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้ กบั การศึกษาภาคปกติ
๕.๓ ระบบอื"น คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื>น ซึง> ต้ องแสดงรายละเอียดเกี>ยวกับระบบนันในหลั
Y
กสูตร
ให้ ชดั เจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที>เทียบเคียงได้ กบั ระบบทวิภาค หรื อระบบ
ไตรภาค
ข้ อ ๖ . การกําหนดหน่ วยกิต สําหรั บ แต่ ล ะรายวิช า ให้ ถือเกณฑ์ดงั ต่อไปนี Y
๖.๑ ระบบทวิภ าค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที>ใช้ เวลาบรรยาย หรื อการอภิปรายปั ญหา หรื อการศึกษาที>เทียบเท่า
ที>ใช้ เวลา ๑ ชัว> โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว> โมง และศึกษาด้ วยตนเอง ๒ ชัว> โมง
ต่อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว> โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิ
ตระบบทวิภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที>ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลอง หรื อการศึกษาที>เทียบเท่า ที>ใช้ เวลา ๒ ๓ ชัว> โมง
ต่อสัปดาห์ หรื อ ๓๐ - ๔๕ ชัว> โมง และศึกษาด้ วยตนเอง ๑ ชัว> โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๑๕
ชัว> โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๔๐
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(๓) การฝึ กงาน หรื อการฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิชาชีพ) หรื อการทําโครงงาน หรื อกิจกรรม
การเรี ยนอื>นใดตามที>ได้ รับมอบหมาย ที>ใช้ เวลา ๓-๖ ชัว> โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๔๕-๙๐ ชัว> โมง
และศึกษาด้ วยตนเอง ๑ ชั>วโมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๑๕ ชั>วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค
๖.๒ ระบบไตรภาค
(๑)
รายวิชาภาคทฤษฎี ที>ใช้ เวลาบรรยาย หรื อการอภิปรายปั ญหา หรื อการศึกษาที>เทียบเท่า ที>ใช้
เวลา ๑ ชัว> โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่า ๑๒ ชัว> โมง และ
ศึกษาด้ วยตนเอง ๒ ชัว> โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่า ๒๔ ชัว> โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค
(๒) รายวิชาภาคปฏิบตั ิที>ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลอง หรื อการศึกษาที>เทียบเท่า ที>ใช้ เวลา ๒-๓ ชัว> โมงต่อ
สัปดาห์ หรื อ ๒๔-๓๖ ชัว> โมง และศึกษาด้ วยตนเอง ๑ ชัว> โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๑๒ ชัว> โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบไตรภาค
(๓) การฝึ กงาน หรื อการฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิชาชีพ) หรื อการทําโครงงานหรื อกิจกรรมการ
เรี ยนอื>นใดตามที>ได้ รับมอบหมาย ที>ใช้ เวลา ๓-๖ ชัว> โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๓๖-๗๒ ชัว> โมงและ
ศึกษาด้ วยตนเอง ๑ ชัว> โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๑๒ ชัว> โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบไตรภาค
๖.๓ ในกรณี ท" ีไ ม่ ส ามารถใช้ เ กณฑ์ ต ามข้ อ ๖.๑ หรื อ ข้ อ ๖.๒ ได้ ให้ คณะกรรมการประจําคณะ
หรื อผู้ที>คณะกรรมการประจํ าคณะมอบหมายพิ จารณากํ าหนดหน่วยกิ ตของรายวิชาตามความ
เหมาะสม โดยให้ แสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ ในหลักสูตรให้ ชดั เจน
ด้ วย
ข้ อ ๗. จํานวนหน่ วยกิต รวม และระยะเวลาการศึก ษา
๗.๑ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๔ ปี ) ให้ มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิตทวิภาค หรื อ ๑๕๐
หน่วยกิตไตรภาค ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา
๗.๒ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๕ ปี ) ให้ มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตทวิภาค หรื อ ๑๘๗.๕
หน่วยกิตไตรภาค ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษา
๗.๓ หลักสูต รปริ ญ ญาตรี (ไม่น้อ ยกว่า ๖ ปี ) ให้ มี จํานวนหน่ วยกิ ตรวม ไม่น้ อยกว่า ๑๘๐ หน่ วยกิ ต
ทวิภาค หรื อ ๒๒๕ หน่วยกิตไตรภาค ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา
๗.๔ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื>อง) ให้ มีจํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิตทวิภาค หรื อ
๙๐ หน่วยกิตไตรภาค ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา
หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื>อง) จะต้ องถือเป็ นส่วนหนึ>งของหลักสูตรปริ ญญาตรี และจะต้ องสะท้ อน
ปรัชญาและเนือY หาสาระของหลักสูตรปริ ญญาตรี นนั Y ๆ โดยครบถ้ วนและให้ ระบุ คําว่า “ต่อเนื>อง” ในวงเล็บต่อท้ ายชื>อ
หลักสูตร
ทังG นี G ให้ น ับ เวลาศึก ษาจากวัน ที"เ ปิ ดภาคการศึก ษาแรกที"รั บ เข้ าศึก ษาในหลัก สูต รนันG

๑๔๑
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การกําหนดสัญลัก ษณ์ แ สดงผลการศึก ษา
๘.๑ สัญลัก ษณ์ ซ" ึงมีแ ต้ ม ประจํา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ ด้วยสัญลักษณ์ ตา่ ง ๆ ซึง> มีแต้ มประจํา ดังนี Y
สัญลัก ษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แต้ ม ประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๕๐
๐.๐๐

๘.๒ สัญลัก ษณ์ ซ" งึ ไม่ ม ีแ ต้ ม ประจํา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึง> มีความหมาย ดังนี Y
สัญลัก ษณ์
ความหมาย
AU
การศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
P
การศึกษายังไม่สิ Yนสุด (In Progress)
S
พอใจ (Satisfactory)
T
การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
X
ยังไม่ได้ รับผลการประเมิน (No report)
๘.๓ การตัด สิน ผลการศึก ษา
(๑) สัญลักษณ์ ที>มีแต้ มประจําไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ หรื อสัญลักษณ์ S เป็ นการประเมินผลว่า ได้
หรื อ ผ่ าน (Pass) ในแต่ละรายวิชา
(๒) สัญลักษณ์ ที>มีแต้ มประจํ า ๑.๐๐ หรื อ ๑.๕๐ หรื อสัญลักษณ์ U ในแต่ละรายวิชาถื อว่ ามี
ความรู้ ความสามารถตํ>ากว่าเกณฑ์ ถ้ าจะตัดสินการประเมินผลเป็ นอย่างอื>น ให้ อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจําคณะหรื อผู้ที>ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ ใน
กรณีให้ สอบแก้ ตวั หรื อปฏิบตั ิงานแก้ ตวั เมื>อเสร็ จสิ Yนแล้ วจะให้ สญ
ั ลักษณ์ ที>มีแต้ มประจําได้ ไม่
เกิน ๒.๐๐ หรื อสัญลักษณ์ S
๑๔๒
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๘.๔ การให้ F จะกระทําได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี Y
(๑) นักศึกษาเข้ าสอบ และ/หรื อมีผลการสอบหรื อผลงานที>ประเมินผลว่า ตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรื อผู้ที>คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบตามข้ อ ๑๑
(๔) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ เช่น เข้ าสอบสายเกินเวลาที>กําหนด ทําผิดวินยั ว่าด้ วยการ
แต่งกายนักศึกษา หรื อมีการกระทําตามข้ อ ๒๒ และได้ รับการตัดสินให้ ตก
(๕) นักศึกษาที>ได้ สญ
ั ลักษณ์ I แล้ วไม่ดําเนินการสอบ หรื อไม่ปฏิบตั ิงานภายใน ๑ภาคการศึกษา
ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ Yนภาคการศึกษาที>ได้ สญ
ั ลักษณ์
I ยกเว้ นกรณีที>นกั ศึกษาได้ รับอนุญาตให้ ลาพักการศึกษาตามข้ อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒
(๖) นักศึกษาที>ได้ สญ
ั ลักษณ์ P แล้ วไม่สอบ และ/หรื อไม่สง่ ผลการปฏิบตั ิงานตามที>กําหนด
(๗) นักศึกษาที>ไม่สอบแก้ ตวั หรื อไม่ปฏิบัติงานแก้ ตวั ตามที>กําหนดไว้ ใน ๘.๓ (๒) หรื อสอบแก้ ตัว หรื อ
ปฏิบตั ิงานแก้ ตวั แล้ ว แต่ยงั ประเมินผลว่า “ไม่ได้ ” หรื อ “ไม่ผ่าน”
๘.๕ การให้ S หรื อ U จะกระทําได้ เฉพาะรายวิชาที>ไม่มีหน่วยกิต หรื อมีหน่วยกิต แต่ภาควิชาหรื อ
คณะเห็นว่าไม่ควรจําแนกผลการศึกษาออกเป็ นสัญลักษณ์ที>มีแต้ มประจํา
๘.๖ การให้ AU จะกระทําได้ เฉพาะรายวิชาที>นกั ศึกษาแจ้ งความจํานงเข้ าร่ วมศึกษา โดยไม่นบั หน่วยกิต
แต่ต้องมีเวลาเรี ยนหรื อปฏิบตั กิ ารไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐
๘.๗ การให้ I จะกระทําได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี Y
(๑) นักศึกษาไม่ได้ สอบและ/หรื อไม่ส่งผลงาน เพราะป่ วยโดยมีใบรั บรองแพทย์จากหน่วยบริ การ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อมีใบรั บรองแพทย์ ที>แพทย์ ป ระจํา หน่ว ยบริ ก าร
สุขภาพนัก ศึก ษาของมหาวิ ทยาลัยรั บรอง ทังนี
Y Yให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที>คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย
(๒)
นักศึกษาไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบตามข้ อ ๑๑ เนื>องจากป่ วยโดยมีใบรับรองแพทย์ จาก
หน่วยบริ การสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อมีใบรับรองแพทย์ที>แพทย์ประจําหน่วยบริ ก ารสุข ภาพนัก ศึก ษา
ของมหาวิทยาลัยรับรอง ทังนี
Y Yให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที>คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
(๓)
นัก ศึก ษาไม่ไ ด้ เ ข้ า สอบ และ/หรื อ ไม่ไ ด้ ส่ง ผลงานด้ ว ยเหตุส ุด วิส ัย ให้ อ ยู่ใ นดุล ยพิ นิ จ
ของคณะกรรมการประจําคณะ หรื อผู้ที>คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
๘.๘ การให้ P จะกระทําได้ เฉพาะรายวิชาที>มีการสอนหรื อปฏิบตั ิงานต่อเนื>องกัน
มากกว่า ๑ ภาคการศึกษาและ/หรื อการศึกษาในรายวิชานันยั
Y งไม่สิ Yนสุด
๘.๙ การให้ T จะกระทําได้ ในกรณีที>โอนย้ ายหน่วยกิตมาจากคณะ หรื อสถาบันอื>น

๑๔๓
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๘.๑๐ การให้ W จะกระทําได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี Y
(๑) ในรายวิชาที>นกั ศึกษาได้ รับอนุญาตให้ ถอนการศึกษาตามข้ อ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาได้ รับอนุญาตให้ ลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาถูกสัง> พักการศึกษา
๘.๑๑ การให้ X จะกระทําได้ เฉพาะรายวิชาที> คณะยังไม่ได้ รับรายงานผลการประเมินการศึกษาของ
รายวิชานันๆ
Y ตามกําหนด
ข้ อ ๙ . การลงทะเบีย น
นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรี ยนตามรายวิชา และจํานวนหน่วยกิตที>ไม่น้อยกว่าที>แต่ละ
หลักสูตรกําหนด โดยเป็ นไปตามเงื>อนไข ดังนี Y
๙.๑
การลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลาให้ ลงทะเบียน
เรี ยนได้ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนให้ ลงทะเบียนเรี ยนได้
ไม่เกิ น ๙ หน่วยกิ ต โดยการลงทะเบี ยนเรี ยนจะสมบูรณ์ ต่อเมื> อนักศึกษาดํ าเนิ นการได้ ครบขันY ตอน
ภายในระยะเวลาที>กําหนด
หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเป็ น อาจให้ มีการลงทะเบียนเรี ยนที>มีจํานวนหน่วยกิต
แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้ นได้ ทังนี
Y Yต้ องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
โดยต้ องเรี ยนให้ ครบตามรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที>ระบุไว้ ในหลักสูตร
๙.๒ การลงทะเบียนเรี ยนซํ Yา จะทําได้ ตอ่ เมื>อ
(๑) รายวิชานันได้
Y สญ
ั ลักษณ์ F หรื อ W หรื อ U หรื อคณะกรรมการประจําคณะ หรื อผู้ที>ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประจํ าคณะเห็นว่านักศึกษาควรเรี ยนซําY ตามข้ อ ๘.๓ (๒)
กรณี
ที>เป็ นรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื>นแทนได้ หรื อ
(๒) นักศึกษาต้ องการเรี ยนซํ Yาในรายวิชาที>เรี ยนแล้ ว เพื>อแก้ ไขผลการศึกษาให้ ได้ แต้ มเฉลี>ยสะสม
สูง ขึนY แต่ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ที>ปรึกษา
(๓) การลงทะเบียนเรี ยนซํ Yาในแต่ละรายวิชา ตามข้ อ ๙.๒ (๑) และ ข้ อ ๙.๒ (๒) นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรี ยนซํ Yาได้ ตามจํานวนครังY ที>คณะกําหนด แต่ซํ Yาได้ อีกไม่เกิน ๒ ครังY ยกเว้ นกรณีที>
นักศึกษาได้ รับอนุญาต ให้ ลาพักการศึกษา ตามข้ อ ๑๕.๑ (๑) ข้ อ ๑๕.๑ (๒) และ ข้ อ ๑๕.๑
(๓)
๙.๓ การลงทะเบียนเรี ยนมากกว่า ๑ หลักสูตร
นักศึกษาที>ต้องการเรี ยนมากกว่า ๑ หลักสูตร สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที>แต่ละ

๑๔๔
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หลักสูตรกําหนดได้ ตามข้ อ ๙.๑ และเมื>อเรี ยนครบรายวิชาที>แต่ละหลักสูตรกําหนดแล้ ว จะได้ รับอนุมตั ิ
ปริ ญญาของหลักสูตรนันY ทังY นีรY ะยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรต้ องไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา โดย
นับตังแต่
Y แรกเข้ าศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ข้ อ ๑๐. การขอเพิ"ม ขอลด และขอถอนรายวิช า
นักศึกษาจะขอเพิ>ม ขอลด หรื อขอถอนรายวิชาได้ ตอ่ เมื>อได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําหลักสูตร
และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณบดี หรื อผู้ที>คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมตั ิดงั ต่อไปนี Y
๑๐.๑ การขอเพิ"ม รายวิช า จะต้ องดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อ
ภายในสัปดาห์ แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน สําหรั บรายวิชาที>มิได้ เปิ ดสอนพร้ อมกับการเปิ ด
ภาคการศึกษาให้ ขอเพิ>มภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ> มการศึกษาในรายวิชานันY
๑๐.๒ การขอลดรายวิ ช า รายวิชาที> ขอลดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไม่นับครั งY ในการ
ลงทะเบี ยน หากดําเนิ นการภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อภายใน
สัปดาห์ แรกของภาคการศึกษาฤดูร้ อน สํ าหรั บรายวิ ชาที> มิ ได้ เปิ ดสอนพร้ อมกับการเปิ ดภาค
การศึกษา ให้ ขอลดภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ> มการศึกษาในรายวิชานันY
๑๐.๓ การขอถอนรายวิช า ดําเนินการได้ หลังสัปดาห์ ที> ๒ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อหลัง
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรื อหลังสัปดาห์แรกนับจากวันเริ> มการศึกษารายวิชาที>เปิ ด
สอนไม่พร้ อมกับการเปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จนถึงหนึ>งสัปดาห์ก่อนสอบสิ Yนสุดรายวิชา
นันY รายวิชาที>ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครังY ในการลงทะเบียนเรี ยน
ทังY นี Y การอนุ ญาตหรื อไม่ อนุ ญาต ให้ เพิ> ม ลด และ ถอนรายวิ ชา คณบดี หรื อผู้ ที> คณบดี
มอบหมาย จะต้ องแสดงเหตุผลประกอบด้ วย
ข้ อ ๑๑ . เวลาเรี ย น
นักศึกษาต้ องมีเวลาเรี ยนในรายวิชาใด ๆ ทังภาคทฤษฎี
Y
ภาคปฏิบตั ิ การฝึ กงาน และการฝึ กภาคสนาม ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาทังหมดจึ
Y
งจะมีสิทธิเข้ าสอบในรายวิชานันY ๆ
ข้ อ ๑๒. การนับ จํานวนหน่ วยกิต
๑๒.๑ การนับจํานวนหน่วยกิตของนักศึกษาเพื>อจบการศึกษาตามหลักสูตร ให้ นบั เฉพาะจํานวนหน่วยกิต
ที>กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที>ได้ รับการประเมินผลว่า “ได้ ” หรื อ “ผ่ าน” เท่านันY
ในกรณีที>นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดมากกว่าหนึ>งครังY ให้ นบั เฉพาะจํานวนหน่วยกิต
ครังY สุดท้ ายที>ประเมินผลว่า “ได้ ” หรื อ “ผ่ าน” ไปคิดเป็ นหน่วยกิตสะสมเพียงครังY เดียว
๑๒.๒ การรวมจํานวนหน่วยกิตเพื>อใช้ ในการคํานวณแต้ มเฉลี>ย ให้ นบั จํานวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที>ผล
การศึกษามีแต้ มประจํา

๑๔๕
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ในกรณี ที> นัก ศึกษาลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ชาใดมากกว่ าหนึ>งครั งY ให้ นับจํ านวนหน่ วยกิ ตที>
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานันๆ
Y ครังY สุดท้ ายไปใช้ ในการคํานวณแต้ มเฉลี>ย

ข้ อ ๑๓. การคิด แต้ ม เฉลี"ย
แต้ มเฉลี>ยมี ๒ ประเภท คือ แต้ มเฉลี>ยประจําภาค และแต้ มเฉลี>ยสะสม การคํานวณแต้ มเฉลี>ยให้ ทํา
ดังนี Y
๑๓.๑ แต้ ม เฉลี"ย ประจําภาค ให้ คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานันY โดยเอา
ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้ มประจําของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็ นตัวตังหารด้
Y
วย
จํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที>ผลการศึกษามีแต้ มประจําที>ศกึ ษาในภาคการศึกษานันๆ
Y ให้ มี
ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยปั ดเศษจากตําแหน่งที> 3
๑๒.๒ แ ต้ ม เ ฉ ลี" ย ส ะส ม ให้ คํ า นวณจากผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาตั งY แต่ เ ริ> มเข้ าศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยมหิดลจนถึงการประเมินผลครังY สุดท้ าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับ
แต้ มประจํ าของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็ นตัวตังY หารด้ วยจํ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา
ทังหมดที
Y
>ศกึ ษา และผลการศึกษามีแต้ มประจํา ตามข้ อ ๑๒.๒ ให้ มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยปั ดเศษ
จากตําแหน่งที> ๓
ในกรณีที>นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนซํ Yา ให้ นําแต้ มประจําของสัญลักษณ์ ที>ได้ รับการประเมิน
ครังY สุดท้ ายมาคํานวณแต้ มเฉลี>ย
ข้ อ ๑๔. การเทียบรายวิชาและการโอนย้ ายหน่ วยกิต
นักศึกษาที> ย้ายประเภทวิชาหรื อคณะในมหาวิทยาลัยหรื อที>โอนย้ ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื>นหรื อ
นักศึกษาที>ขอโอนผลการเรี ยนจากสถาบันอุดมศึกษาอื>น อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้ ายหน่วยกิตให้ ครบหน่วยกิ
ตตามหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาที>ปรากฏในหลักสูตรนันY และมีผลการศึกษาที>มีสญ
ั ลักษณ์
เป็ น T การเทียบรายวิชาและโอนย้ ายหน่วยกิตนี Yให้ ใช้ เฉพาะนักศึกษาที>ได้ รับอนุมตั ิให้ โอนย้ าย หรื อนักศึกษาที>ได้ รับ
อนุมตั ิให้ เรี ยนในรายวิชาที>จดั สอนโดยสถาบันอื>น ทังนี
Y Yต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ที>ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
หลักสูตร หรื อผู้ที>คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรื อคณะกรรมการหลักสูตร ทังY นีใY ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี Y
๑๔.๑ เงื>อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนย้ ายหน่วยกิต
(๑) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที> โอนย้ ายจากสถาบันอุดมศึกษาทังY ในหรื อต่างประเทศที>มี
มาตรฐานไม่ตํ>ากว่ามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้ วย
(๒) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที>มีเนือY หา และให้ ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ครอบคลุมหรื อ
เทียบเคียงกันได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี>ของรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที>ขอเทียบโอนหน่วยกิต
และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้ วย
๑๔๖
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(๓) เป็ นรายวิชา หรื อกลุ่มรายวิชาที>ลงทะเบียนเรี ยนมาแล้ วไม่เกิน ๕ ปี ถ้ าไม่เป็ นไปตามนี Y
ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ
(๔) เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที>มีผลการเรี ยนไม่ตํ>ากว่า C หรื อเทียบเท่า
(๕) การเทียบรายวิชาและโอนย้ ายหน่วยกิต ให้ ทําได้ ไม่เกินกึ>งหนึ>งของจํานวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตร
การขอเทียบรายวิชาและโอนย้ ายหน่วยกิตให้ ทําหนังสือถึงคณบดี พร้ อมหลักฐานที>เกี>ยวข้ องกับ
รายวิ ช าที> ข อโอน ทั งY นี Y ให้ คณะกรรมการหลั ก สู ต รประจํ า ภาควิ ช าที> เ กี> ย วข้ อง และ/หรื อ
คณะกรรมการประจํ าคณะเป็ นผู้พิจารณาพร้ อมเหตุผลในการอนุมตั ิ และนําเสนอมหาวิทยาลัย
และ/หรื ออธิการบดีเป็ นผู้อนุมตั ิ หรื อให้ ความเห็นชอบการอนุมตั ิจากระดับคณะ
รายวิชาที>เทียบและโอนย้ ายหน่วยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื>อรายวิชาที>เทียบโอน
ให้ โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์เป็ น T และจะไม่นํามาคิดแต้ มเฉลี>ย
นักศึกษาที>ขอเทียบรายวิชา หรื อกลุม่ รายวิชา และโอนย้ ายหน่วยกิต ตามข้ อ ๑๔.๑
(๑) ๑๔.๑ (๓) มีสิทธิได้ รับปริ ญญาเกียรตินิยม ทังนี
Y Yต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๒๑ ของข้ อบังคับฉบับนี Y
การเทียบรายวิชาและการโอนย้ ายหน่วยกิตที>มิได้ อยู่ในข้ อบังคับใดให้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาที>เกี>ยวข้ อง และ/หรื อคณะกรรมการ
ประจําคณะ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และ/หรื ออธิ การบดี เป็ นผู้อนุมตั ิหรื อให้ ความ
เห็นชอบการอนุมตั ิจากระดับคณะ ทังนี
Y Y ต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๑๔.๑

ข้ อ ๑๕. การลาพัก การศึก ษา
๑๕.๑ นักศึกษาอาจยื>นคําร้ องขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดงั ต่อไปนี Y
(๑) ถูกเกณฑ์ หรื อระดมเข้ ารับราชการทหารกองประจําการ
(๒) ได้ รับทุนแลกเปลี>ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรื อได้ เข้ าร่ วมโครงการอื>นๆ ซึง> มหาวิทยาลัย
เห็นชอบด้ วย
(๓) เจ็บป่ วยต้ องพักรักษาตัวเป็ นเวลานานเกินร้ อยละ ๒๐ ของเวลาเรี ยนทังหมด
Y
โดยมีใบรับรอง
แพทย์จากหน่วยบริ การสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อมีใบรับรองแพทย์อื>นที>รับรอง
โดยแพทย์ประจําหน่วยบริ การสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๔) เมื>อนักศึกษามีความจําเป็ นส่วนตัว อาจยื>นคําร้ องขอลาพักการศึกษาได้ แต่ต้องได้ ศกึ ษาใน
มหาวิทยาลัยแล้ วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาและมีแต้ มเฉลี>ยสะสมไม่ตํ>ากว่า ๒.๐๐
การลาพัก การศึก ษาตามข้ อ ๑๕.๑ ให้ นัก ศึก ษายื> น คํ า ร้ องต่ อ คณบดี หรื อ ผู้ที> ค ณบดี
มอบหมายโดยเร็ วที>สดุ และให้ คณบดีหรื อผู้ที>คณบดีมอบหมายเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
๑๕.๒ เมื>อนักศึกษามีเหตุสดุ วิสยั จําต้ องลาพักการศึกษา ด้ วยเหตุผลนอกเหนือจากที>ระบุไว้ ในข้ อ ๑๕.๑
ให้ ยื>นคําร้ องต่อคณบดีหรื อผู้ที>คณบดีมอบหมายโดยเร็ วที>สดุ และให้ คณะกรรมการประจําคณะ
หรื อผู้ที>คณะกรรมการประจําคณะที>นกั ศึกษาสังกัดมอบหมายเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
๑๔๗
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๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามข้ อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ให้ อนุมตั ิได้ ครังY ละไม่เกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรื อ ๓ ภาคการศึกษาปกติตาม
การจัดการศึกษาแบบไตรภาค ถ้ ามีความจําเป็ นต้ องลาพักการศึกษาต่อไปอีก
ให้ ยื>นคําร้ องขอลาพักการศึกษาใหม่ตามวิธีในข้ อ ๑๕.๑ หรื อ ๑๕.๒ แล้ วแต่กรณี
๑๕.๔ ในกรณีที>นกั ศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษา ให้ นบั เวลาที>ลาพักอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาด้ วย ยกเว้ นนักศึกษาที>ได้ รับอนุญาตให้ ลาพักการศึกษา ตามข้ อ ๑๕.๑ และ
ข้ อ ๑๕.๑ (๒) หรื อในกรณีที>มีเหตุสดุ วิสยั ให้ เสนออธิการบดีพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
๑๕.๕ ระหว่างที>ได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้ องรั กษาสภาพการเป็ นนักศึกษา โดย
ชํ าระค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลัย มิ ฉะนั นY จะถู กจํ าหน่ ายชื> อออกจาก
มหาวิทยาลัย
๑๕.๖ นักศึกษาที>ได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษา เมื>อจะกลับเข้ าศึกษาจะต้ องยื>นคําร้ องขอกลับเข้ าศึกษา
ต่อ คณบดีหรื อ ผู้ที>ค ณบดีม อบหมายก่อ นกําหนดวันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่น้อยกว่า
๑ สัป ดาห์ การอนุมตั ิหรื อไม่อนุมตั ิ ให้ ลาพักการศึกษาตามความในวรรคก่อนคณบดีหรื อผู้ที>
ได้ รับมอบหมายจะต้ องระบุเหตุผลในการพิจารณาด้ วย
ข้ อ ๑๖. การจําแนกสภาพนัก ศึก ษา
๑๖.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที>เข้ าศึกษาเป็ นปี แรก จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื>อ
สิ Yนภาคการศึกษาที>สอง ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรื อสิ Yนภาคการศึกษาที>สามตามการ
จัดการศึกษาแบบไตรภาค นับตังแต่
Y เริ> มเข้ าศึกษา ส่วนนักศึกษาที>ศกึ ษาตังแต่
Y ปีที> ๒ เป็ นต้ นไป
จะจํ าแนกสภาพนักศึกษา เมื>อสินY ภาคการศึกษาปกติของแต่ละภาค หรื อเมื>อสินY ปี การศึกษา
สํ า หรั บ หลัก สูต รที> มี ก ารศึก ษาต่ อ เนื> อ งตลอดปี สํ า หรั บ นัก ศึก ษาที> จ ะยื> น ความจํ า นงขอรั บ
อนุปริ ญญาหรื อปริ ญญาตรี อาจให้ จําแนกสภาพนักศึกษาเมื>อสิ Yนภาคการศึกษาฤดูร้อนได้
๑๖.๒ การจําแนกสภาพนักศึกษาให้ พิจารณาว่าเป็ นนักศึกษาสภาพปกติหรื อสภาพวิทยา
ทัณฑ์ ดังต่อไปนี Y
(๑) นัก ศึก ษาสภาพปกติ ได้ แก่ นักศึกษาที>ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นภาคการศึกษาแรก
หรื อนักศึกษาที>สอบได้ แต้ มเฉลี>ยสะสมไม่ตํ>ากว่า ๒.๐๐
(๒) นัก ศึก ษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้ แก่ นักศึกษาที>สอบ ได้ แต้ มเฉลี>ยสะสมตังแต่
Y ๑.๕๐ แต่ไม่
ถึง ๒.๐๐ จําแนกออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
ประเภทที" ๑ ได้ แก่ นักศึกษาที>สอบได้ แต้ มเฉลี>ยสะสม ตังแต่
Y ๑.๕๐ แต่ไม่ถงึ ๑.๘๐
ประเภทที" ๒ ได้ แก่ นักศึกษาที>สอบได้ แต้ มเฉลี>ยสะสมตังแต่
Y ๑.๘๐ แต่ไม่ถงึ ๒.๐๐
ข้ อ ๑๗. ฐานะชันG ปี ของนัก ศึก ษา
ให้ เทียบฐานะชันปี
Y ของนักศึกษาจากจํานวนหน่วยกิตที>สอบได้ ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
นันY
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ข้ อ ๑๘. การพ้ น สภาพการเป็ นนัก ศึก ษา
นักศึกษาจะพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี Y
๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และได้ รับอนุมตั ิให้ ได้ รับอนุปริ ญญาหรื อปริ ญญาตามข้ อ ๒๐
๑๘.๒ ได้ รับอนุมตั ิจากอธิการบดีให้ ลาออก
๑๘.๓ อธิการบดีสงั> ให้ พ้นจากสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี Y
(๑) เมื>อมีการจําแนกสภาพนักศึกษา และมีแต้ มเฉลี>ยสะสมตํ>ากว่า ๑.๕๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ประเภทที> ๑ ที>มีแต้ มเฉลี>ยสะสมตํ>ากว่า ๑.๘๐ อีก ๒ ภาค
การศึกษาติดต่อกันที>มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรื อ
อีก ๓ ภาคการศึกษาติดต่อกันที>มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ
ไตรภาค หรื ออีก ๑ ปี การศึกษาที>มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใช้ ระบบอื>นตามข้ อ ๕.๓
(๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ประเภทที> ๒ ที> มีแต้ มเฉลี>ยสะสมตํ>ากว่า ๒.๐๐ อีก ๔ ภาค
การศึกษาติดต่อกันที>มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ
ทวิภาค หรื ออีก ๖ ภาคการศึกษาติ ดต่อ กันที> มี ก ารจํ าแนกสภาพนัก ศึก ษาตามการจัด
การศึกษาแบบไตรภาค หรื ออีก ๒ ปี การศึกษาที>มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใช้ ระบบ
อื>นตามข้ อ ๕.๓
(๔) ลงทะเบียนเรี ยนซํ Yาในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั งY ตามข้ อ ๙.๒ (๓) แล้ วผลการศึกษา
หรื อผลการสอบ ยังคง “ไม่ได้ ” หรื อ “ไม่ผ่าน”
(๕) มีเวลาเรี ยนเกิน ๒ เท่าของเวลาที>กําหนดในหลักสูตร
(๖) เมื>อพ้ นกําหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ วยังไม่ลงทะเบียนเรี ยน หรื อยัง
ไม่ได้ ดําเนินการรักษาสภาพการเป็ นนักศึกษา โดยขาดการติดต่อหรื อโดยไม่มีเหตุผลสมควร
(๗) นัก ศึก ษาประพฤติ ผิ ด วิ นัย ตามข้ อ บัง คับ ว่าด้ วยวิ นัย นัก ศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัย หรื อ
สถาบันร่ วม/สถาบันสมทบ
(๘) มี ปั ญหาทางจิ ตจนเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรื อจะเป็ นอุปสรรคต่อการประกอบ
วิชาชีพ ทังนี
Y Y ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการเพื
Y
>อพิจารณาข้ อมูล และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื>ออนุมตั ิ
(๙) ถูกลงโทษตามข้ อ ๒๒
(๑๐) ตาย
ข้ อ ๑๙. การสําเร็จ การศึก ษา
๑๙.๑ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๔ ปี ) สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่ อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรั บการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
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๑๙.๒ หลักสูตรปริ ญญาตรี (๕ ปี ) สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรั บการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๑๙.๓ หลักสูตรปริ ญ ญาตรี (ไม่น้ อ ยกว่า ๖ ปี ) สําเร็ จ การศึก ษาได้ ไ ม่ก่ อ น ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๑๙.๔ หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื>อง) สําเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรั บการ
ลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้ อ ๒๐. การให้ อ นุป ริญญาหรื อ ปริ ญญา
การพิจารณาให้ ได้ อนุปริ ญญาหรื อปริ ญญา นักศึกษาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี Y
๒๐.๑ สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื>น ๆ ครบตามที>หลักสูตรกําหนด
๒๐.๒ ได้ แต้ มเฉลี>ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ>ากว่า ๒.๐๐
๒๐.๓ เป็ นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศกั ดิ]ศรี แห่งอนุปริ ญญาหรื อปริ ญญานันY
ข้ อ ๒๑. การให้ ป ริญญาเกีย รติน ิย ม
นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาตรี ที>ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ซึ>งรวมทังY รายวิชาที>
นักศึกษาย้ ายประเภทวิชา หรื อคณะในมหาวิทยาลัย หรื อที>โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื>น และเป็ นรายวิชาหรื อ
กลุ่มรายวิชาที>มีผลการเรี ยนไม่ตํ>ากว่า B (หรื อเที ยบเท่า) โดยไม่นําหน่วยกิ ตและแต้ มประจํ าที>เทียบรายวิชา หรื อ
โอนย้ ายหน่วยกิตมาคิดแต้ มเฉลี>ยสะสม จะได้ รับการพิจารณาให้ ได้ รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ ๑ เมื>อสอบได้
แต้ มเฉลี>ยสะสมไม่ตํ>ากว่า ๓.๕๐ และได้ รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ ๒ เมื>อสอบได้ แต้ มเฉลี>ยสะสมไม่ตํ>ากว่า
๓.๒๕ และต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี Y
๒๑.๑ มีเวลาเรี ยนไม่เกินจํานวนภาคการศึกษาหรื อจํานวนปี การศึกษาน้ อยที>สดุ ที>กําหนด
ไว้ ในหลักสูตร
๒๑.๒ มีคณ
ุ สมบัติสอบได้ ปริ ญญาตรี ตามข้ อ ๒๐
๒๑.๓ ไม่เคยลงทะเบียนเรี ยนซํ Yา หรื อลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื>นแทน หรื อสอบแก้ ตวั
หรื อปฏิบตั ิงานแก้ ตวั ในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร รวมทังรายวิ
Y
ชาที>เทียบโอน
๒๑.๔ ในกรณีที>นกั ศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนย้ ายหน่วยกิต จํานวนรายวิชาที>ขอย้ าย หรื อขอโอน
จะต้ องไม่เกินหนึง> ในสี>ของจํานวนหน่วยกิตทังหลั
Y กสูตร
ข้ อ ๒๒ . การลงโทษนัก ศึก ษาที"ท ุจ ริ ต ในการสอบ
ให้ ดําเนินการตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดลว่าด้ วยวินัยนักศึกษา โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี
ดังต่อไปนี Y
๒๒.๑ ให้ ได้ สญ
ั ลักษณ์ F ในรายวิชาที>ทจุ ริ ต
๒๒.๒ ให้ ได้ สญ
ั ลักษณ์ F ในรายวิชาที>ทจุ ริ ตและให้ พกั การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
๑๕๐
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๒๒.๓ ให้ ได้ สญ
ั ลักษณ์ F ทุกรายวิชาที>ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานันY
๒๒.๔ ให้ ได้ สญ
ั ลักษณ์ F ทุกรายวิชาที>ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษานันY และให้ พักการศึกษาใน
ภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
๒๒.๕ พ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
อธิการบดีมีอํานาจสัง> ให้ นกั ศึกษาที>ทุจริ ตในการสอบพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา และนักศึกษาที>ถูกสัง> ให้ พ้น
สภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณีนี Yหมดสิทธิ]ที>จะเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป
ข้ อ ๒๓. การใดที>มิได้ บญ
ั ญัติไว้ ในข้ อบังคับนี Y ให้ นําแนวปฏิบตั ิ ข้ อบังคับ และระเบียบที>เกี>ยวกับการศึกษาของคณะ
หรื อของมหาวิทยาลัยที>ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี Yมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ . ให้ อธิ การบดีเป็ นผู้รัก ษาการตามข้ อบังคับนี Y ในกรณี ที>มีปัญหาเกี> ย วกับการปฏิ บัติ ต ามข้ อบังคับนี Y ให้
อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยตีความ และสัง> การตามที>เห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที> ๒๗ เมษายน พ.ศ .๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
(ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------โดยที>เป็ นการสมควรแก้ ไขปรับปรุ งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญา
และปริ ญญาตรี ให้ มีความเหมาะสมยิ>งขึ Yน
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครังY ที> ๔๗๘ เมื>อวันที> ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงออกข้ อบังคับไว้ ดงั ต่อไปนี Y
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนีเY รี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและ
ปริ ญญาตรี (ฉบับที> ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี Yให้ ใช้ บงั คับตังแต่
Y วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ความในข้ อ ๔ ของข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ว่ า ด้ ว ยการศึก ษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี Yแทน
“ข้ อ ๔ ให้ มหาวิทยาลัยหรื อคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเข้ าศึกษาใน
หลักสูตรตามเงื>อนไขและวิธีการที>ระบุไว้ ในหลักสูตร หรื อตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี ทังนี
Y Y
การรับนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยจะมีประเภทใดบ้ างให้ เป็ นไปตามที>มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทํา
เป็ นประกาศมหาวิทยาลัย”
ข้ อ ๔ ให้ ยกเลิกความในข้ อ ๑๘.๓ (๖) ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี Yแทน
“ข้ อ ๑๘.๓ อธิการบดีสงั> ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี Y
(๖) เมื> อ พ้ นกํ า หนดเวลา ๒ สั ป ดาห์ แ รกของภาคการศึ ก ษาแล้ ว ยั ง ไม่
ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ หรื อยังไม่ได้ ดําเนินการรั กษาสภาพการเป็ นนักศึกษา หรื อไม่ได้ รับอนุมตั ิให้
ผ่อนผันการลงทะเบียนเรี ยน”
ข้ อ ๕ ให้ เพิ>มความต่อไปนี Yเป็ น ข้ อ ๑๘/๑ ของข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
“ข้ อ ๑๘/๑ การคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา

๑๕๒
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๑๘/๑.๑ นักศึกษาที>พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณีข้อ ๑๘.๓ (๖) อาจยื>นคํา
ร้ องขอคืนสภาพการเป็ นนักศึกษาได้ โดยให้ ดําเนินการยื>นคําร้ องต่ออธิการบดีเพื>อขอคืนสภาพการเป็ นนักศึกษา
ภายใน ๑ ปี นับตังแต่
Y วนั ที>อธิการบดีสงั> ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
๑๘/๑.๒ การคืนสภาพการเป็ นนักศึกษาต้ องได้ รับอนุมตั ิจากอธิการบดี โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร คณบดี และรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ตามลําดับ
๑๘/๑.๓ เมื>อนักศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ คืนสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้ นกั ศึกษากลับ
เข้ าศึกษาในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที>อธิการบดีอนุมตั ิให้ คืนสภาพ
๑๘/๑.๔ ให้ นับรวมระยะเวลาที>นักศึกษาพ้ นสภาพเป็ นส่วนหนึ>งของระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรนันด้
Y วย
๑๘/๑.๕ นักศึกษาต้ องชําระค่าธรรมเนียมคืนสภาพ พร้ อมทังY ค่าธรรมเนียมการ
รักษาสภาพตามประกาศมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที>นกั ศึกษาพ้ นสภาพ
๑๘/๑.๖ นักศึกษาที>ได้ รับอนุมตั ิคืนสภาพการเป็ นนักศึกษาแล้ ว จะมีสถานภาพ
เช่นเดียวกับสถานภาพเดิมก่อนพ้ นสภาพ แต่ทงนี
ั Y Yการนับระยะเวลาศึกษาเป็ นไปตามข้ อ ๗”

ประกาศ ณ วันที> ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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