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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชากจิกรรมบาํบัด 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ชื"อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ   คณะกายภาพบําบดั 
 

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

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

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

๓. วิชาเอก (ถ้ามี) ไมมี่ 
 

๔. จาํนวนหน่วยกติท ี"เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   
 ๑๓๓ หน่วยกิต 

 

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

๕.๓  ภาษาที"ใช้  
การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตําราเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
๕.๔  การรับเข้าศึกษา 

- รับนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาตา่งประเทศที>สามารถพดู ฟัง อา่น เขียน และเข้าใจภาษาไทย
ได้ดี 

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

 
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส ําเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
๘. อาชีพท ี"สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

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


