ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 : พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยา, การวิเคราะห์และ
ปรับสื่อการรักษา, กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย, การดัดแปลง
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื่องช่วย, กิจกรรมการรักษา, กิจกรรม
บำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น, เฝือก กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์
เทียม, วิชาเลือกเสรี
ภาคการศึกษาที่ 2 : การประเมินทางคลินิกในกิจกรรมบำบัด,
กิจกรรมการรักษา, กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น, กิจกรรม
บำบัดเพื่อสุขภาพจิต, กิจกรรมบำบัดในโรงเรียน, กิจกรรมบำบัด
สำหรับผู้สูงอายุ, ปฏิบัติงานทางคลินิก
ภาคฤดูร้อน : การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 : เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ,
บทนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, กิจกรรม
บำบัดสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติด้านการสื่อความหมาย, กิจกรรม
บำบัดเพื่อสุขภาพจิต, กิจกรรมบำบัดในการยศาสตร์และการฟื้นฟู
การประกอบอาชีพ, กิจกรรมบำบัดในชุมชน, ทักษะการให้เหตุผล
ทางคลินิกของกิจกรรมบำบัด, สัมมนากิจกรรมบำบัด, ปฏิบัติงาน
ทางคลินิก
ภาคการศึกษาที่ 2 : ภาวะทางการแพทย์เฉพาะเรื่องสำหรับวิทยา
ศาสตร์สุขภาพ, จิตวิทยาทางคลินิกและจิตเวชศาสตร์สำหรับวิทยา
ศาสตร์สุขภาพ, กลุ่มงานดูแลสุขภาพ, โครงการวิจัย, ความเป็นผู้นำ
และการจัดการสำหรับนักกิจกรรมบำบัด, สัมมนากิจกรรมบำบัด,
การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
รวมหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต

เมื่อจบหลักสูตรแล้วนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติคือ
1. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะการฝึกภาคปฏิบัติจากผู้มีประสบ
การณ์ เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ และ/หรือศึกษาต่อในระดับสูงทั้ง
ในและต่างประเทศ
2. สามารถทำงานในหน่วยงานกิจกรรมบำบัดของโรงพยาบาลต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตจะต้องผ่านการสอบความรู้เพื่อ
ขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรม
บำบัด จากคณะกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบำบัด กองการประกอบโรค
ศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-5450
โทรสาร 02-441-5454
website http://www.pt.mahidol.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
Bachelor of Science
(Occupational Therapy)

คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมบำบัดคืออะไร
กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy: OT) เป็นวิชาชีพ
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด
รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้บุคคลสามารถทำกิจกรรมการดำเนิน
ชีวิตได้อย่างอิสระมากที่สุด โดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อในการ
ส่งเสริมศักยภาพ
เป้าหมายเบื้องต้นของกิจกรรมบำบัด คือ การส่งเสริมให้บุคคล
ต่าง ๆ ตลอดช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางกาย เด็กที่มีปัญหาด้าน
พัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ฯลฯ สามารถทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มความสามารถ

2. พัฒนาตนเอง ค้นคว้า วิจัย แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและมีบูรณาการ
อยู่เสมอ มีโลกทัศน์ที่กว้าง ทันเหตุการณ์
3. วางแผน จัดระบบงาน บริหารงานและบุคลากร รวมทั้งควบคุม
คุณภาพการบริการภายในหน่วยงานกิจกรรมบำบัด
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วม
กับบุคลากรสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ ครอบครัวและชุมชน
5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเจตคติอันดีงาม ต่อ
การประกอบวิชาชีพกิจกรรมบำบัดและต่อสังคม

ศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาค และศึกษาเต็มเวลาตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้เวลาใน
การศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตนักกิจกรรมบำบัดที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. บูรณาการและประยุกต์ความรู้ทางวิชาชีพให้เหมาะสมกับสภาพ
อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การตรวจประเมิน การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้น
ฟูสภาพ ให้ประชาชนมีความสามารถในการทำกิจกรรมการดำรง
ชีวิต อันได้แก่ การดูแลตนเอง การทำงานหรือการศึกษา การใช้
เวลาว่าง และการพักผ่อน รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในบริบท
ของครอบครัวและชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ และได้มาตรฐานสากล

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตาม
ระเบียบการสอบคัดเลือกของสกอ. และ/หรือ
ตามระเบียบของโครงการพิเศษของคณะกายภาพบำบัด
หรือของมหาวิทยาลัยมหิดล

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. ระบบโควตา มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น โควตาวิทยาเขต
(กลุ่มกาญจนบุรี กลุ่มนครสวรรค์ และกลุ่มอำนาจเจริญ)
โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
2. ระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งดำเนินการสอบโดยสกอ.

สถานที่

- อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
- อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
(เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า)
- หน่วยงานกิจกรรมบำบัดของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 : แคลคูลัส, ชีววิทยาขั้นพื้นฐาน, เคมีทั่วไป,
ปฏิบัติการเคมี, มูลฐานของชีวิต, ภาษาอังกฤษ, การศึกษาทั่วไปเพื่อ
การพัฒนามนุษย์, สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์, ศิลปะการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์,
จิตวิทยาทั่วไป
ภาคการศึกษาที่ 2 : เคมีอินทรีย์พื้นฐาน, ปฏิบัติการเคมี, ฟิสิกส์เบื้อง
ต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ภาษาอังกฤษ, งานและชีวิต,
กิจกรรมบำบัดขั้นแนะนำ, สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ,
จิตวิทยาประยุกต์
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 : ชีวเคมีทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, กายวิภาคศาสตร์,
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, โยคะเพื่อสุขภาพ, หลักการของกิจกรรม
บำบัด, สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต
ภาคการศึกษาที่ 2 : ลีลาศ, สรีรวิทยาพื้นฐาน, ประสาทวิทยาศาสตร์,
หลักการทางชีวกลศาสตร์เบื้องต้น, สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ, กิจกรรมประยุกต์ของชีวิตประจำวัน,
ชีวกลศาสตร์ประยุกต์ในกิจกรรมบำบัด, กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพ
ร่างกาย

