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ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
• สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
เว็ปไซต์ http://a.cupt.net
• ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS
เว็ปไซต์ http://tcas.cupt.net
• การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ม.มหิดล
เว็ปไซต์ http://admission.mahidol.ac.th
• คณะกายภาพบำ�บัด ม.มหิดล เว็ปไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
หลังจากที่ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากในชั้นเรียน ต่อมาเป็นขั้นตอนที่
จะทำ�ให้นักศึกษากิจกรรมบำ�บัดได้เพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิก โดยการนำ�ความรู้
ที่ได้เรียนมาประยุกต์ ใช้จริงในการปฏิบัติงานทางคลินิก โดยการฝึกงานนั้นจะแทรกอยู่
ในรายวิชาในแต่ละชั้นปี รวมตลอดหลักสูตร กว่า 1,000 ชั่วโมง
นอกจากจะได้นำ�ความรู้มาประยุกต์ ใช้แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อม ทำ�ให้
นักศึกษามีความมั่นใจที่จะสามารถนำ�องค์ความรู้ ไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

โอกาสการทำ�งานในอนาคต
หลังจากเรียนจบกิจกรรมบำ�บัด นักกิจกรรมบำ�บัดต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะ
ที่จัดสอบปีละ 1 ครั้ง และสามารถเลือกทำ�งานได้หลากหลายตามความสนใจ เช่น
• นักกิจกรรมบำ�บัดในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน โรงพยาบาลเฉพาะทาง และ
โรงพยาบาลชุมชน
• นักกิจกรรมบำ�บัดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทุกช่วงวัย
• นักกิจกรรมบำ�บัดในโรงเรียนสังกัดของรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ
• นักกิจกรรมบำ�บัดในคลินิกเอกชน
• เปิดคลินิกกิจกรรมบำ�บัด
• ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
• หน่วยงานอื่นๆ ที่เปิดรับ
สาขาวิ ช าชี พ นั ก กิ จ กรรมบำ � บั ด ปั จ จุ บั น มี ก ารเปิ ด สอนเพี ย งสองสถาบั น ใน
ประเทศไทย ทำ�ให้เกิดความขาดแคลนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นสาขาที่เรียนจบแล้ว
จะมีงานทำ� 100%

Q&A
Q: อยากจะรู้ว่า “กิจกรรมบำ�บัด” เรียนกี่ปี เรียนที่ ไหน
A: สาขากิจกรรมบำ�บัด เรียนทั้งหมด 4 ปี เรียนที่ศาลายา
Q: อยากจะรู้ว่า “กิจกรรมบำ�บัด” คืออะไร
A: กิจกรรมบำ�บัดเป็นวิชาชีพหนึง่ ในสหวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ทำ�งาน
เกีย่ วกับการบำ�บัด ฟืน้ ฟู ส่งเสริมให้ผรู้ บั บริการทัง้ ทีเ่ จ็บป่วยและสุขภาพดีให้สามารถ
ทำ�กิจกรรมการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข
Q: “นักกิจกรรมบำ�บัด” ทำ�งานอย่างไร
A: นักกิจกรรมบำ�บัดจะใช้ความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่องโครงสร้างและการ
ทำ�งานของร่างกายและศิลปะในการเข้าใจมนุษย์ ในการทำ�งาน เพื่อให้ผู้รับบริการ
ของเราสามารถดำ�เนินชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และสามารถ
ทำ�กิจกรรมได้ตามความสนใจอย่างมีความสุข ในการทำ�งานของนักกิจกรรมบำ�บัด
จะทำ�งานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
Q: กลุ่มผู้รับบริการ ผู้ป่วยของนักกิจกรรมบำ�บัดเป็นใครบ้าง
A: นักกิจกรรมบำ�บัดทำ�งานกับคนทุกช่วงวัย คือ ตั้งแต่เด็กทารกจนไปถึงผู้สูงอายุ
หรืออาจจะเริม่ ได้ตงั้ แต่เด็กยังอยูใ่ นท้องเลยก็วา่ ได้ ประเภทของผูร้ บั บริการ อย่างเช่น
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กกลุ่มออทิสติก ดาวน์ซินโดรม บกพร่องทางสติปัญญา
กลุ่มเด็กสมองพิการ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน ถ้าเป็น
กลุม่ ผู้ ใหญ่จะเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามบกพร่องในการเคลือ่ นไหว อัมพาต กลุม่ ที่ได้รบั บาด
เจ็บของแขนและมือส่งผลต่อการทำ�งาน กลุม่ ทีบ่ กพร่องทางการสือ่ สาร ความรูค้ วาม
เข้าใจ ความจำ� กลุม่ ทีม่ คี วามบกพร่องทางจิตสังคม กลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่ ความบกพร่อง
ในการกลืนหรือรับประทานอาหาร และยังมีอีกเยอะมากที่นักกิจกรรมบำ�บัดจะเข้าไป
ทำ�งานด้วย
Q: เรียนจบกิจกรรมบำ�บัดแล้วสามารถเรียนต่ออะไรได้บา้ ง
A: ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก สาขากิจกรรมบำ�บัด ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ศึกษาต่อสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สาขาวิชาชีพยังขาดแคลน
เรียนจบไม่ตกงาน 100%

กิจกรรมบำ�บัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำ�บัด
คณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยมหิดล
หนึ่งในสองแห่งในประเทศไทยที่เปิดสอนกิจกรรมบำ�บัด
สาขาวิชาชีพขาดแคลน เรียนจบไม่ตกงาน
คณาจารย์ประสบการณ์มากมายทั้งไทยและต่างประเทศ
คลินิกกิจกรรมบำ�บัดให้เพิ่มพูนทักษะทางคลินิก
มีทุนการศึกษา และทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

กิจกรรมบำ�บัดคืออะไร?
“กิจกรรมบำ�บัด” หมายความว่า การกระทำ�เกีย่ วกับความสามารถของบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก
โดยกระบวนการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำ�บัด และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ให้สามารถทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อให้บุคคลสามารถดำ�เนินชีวิตได้ตามศักยภาพ
โดยการนำ�กิจกรรม วิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบำ�บัด
(จากพระราชกฤษฎีกากำ�หนดให้สาขากิจกรรมบำ�บัดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2545)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำ�บัด
หลักสูตรกิจกรรมของเราเริ่มที่คณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี
พ.ศ. 2551 บุคลากรทางกิจกรรมบำ�บัดของเรา คืออาจารย์และนักกิจกรรมบำ�บัด
ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ ในการให้การศึกษาสำ�หรับวิชาชีพกิจกรรมบำ�บัด
รวมถึงกระบวนการบำ�บัดและการวัดผลในหัวข้อทักษะชีวิต และการมีส่วมร่วมใน
บริบททางร่างกาย จิตสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิชาที่น่าสนใจ
• ชัน้ ปีที่ 1 เฟรชชี่ ได้เรียนวิชาพืน้ ฐาน เช่น เคมี ชีววิทยา แคลคูลสั จิตวิทยา ฯลฯ
และวิชาชีพที่น่าสนใจชื่อ รากฐานของกิจกรรมบำ�บัด
• ชั้นปีที่ 2 จะได้เรียนวิชาที่เข้มข้นขึ้น เช่น กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (Neuroanatomy) และเรียนวิชาทางกิจกรรมบำ�บัด เช่น
การประเมินขั้นพื้นฐานสำ�หรับนักกิจกรรมบำ�บัด จลนศาสตร์ (Kinesiology) ฯลฯ
• ชัน้ ปีที่ 3 จะได้เรียนรูว้ ชิ าชีพทางกิจกรรมบำ�บัดมากขึน้ เช่น วิชา กิจกรรมบำ�บัด
จิตสังคม กิจกรรมบำ�บัดทางสุขภาพร่างกาย กิจกรรมบำ�บัดในเด็กและวัยรุน่ กิจกรรม
บำ�บัดในผู้สูงอายุ ฯลฯ และ เริ่มฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเป็นครั้งแรก
• ชั้นปีที่ 4 ปีสุดท้าย นักศึกษากิจกรรมบำ�บัดจะได้เรียนวิชาที่น่าสนใจ เช่น
กิจกรรมบำ�บัดในชุมชน ทักษะการให้เหตุผลทางคลินิก สัมมนากิจกรรมบำ�บัด
โครงการวิจัยทางกิจกรรมบำ�บัด และฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ฯลฯ

ชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกตลอดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เปิดรับนักศึกษาตามระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ TCAS

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สายวิทยา
ศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามระเบียบการ
สอบคัดเลือกของสำ�นักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา และ/หรือตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

1,000

คุณสมบัติบัณฑิต
การศึกษากิจกรรมบำ�บัด ได้ถูกออกแบบโดยใช้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ขยาย
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อมาเป็นข้อกำ�หนดของหลักสูตรและรายวิชา
รวมทั้งโครงสร้างและเนื้อหาในหลักสูตร เพื่อให้เชื่อมโยงกับแนวทางการจัดการเรียน
การสอน สู่กลวิธีการประเมินที่เหมาะสมแก่นักศึกษา ผ่านอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
สนันสนุนที่มีคุณภาพ สู่คุณภาพของนักศึกษา พร้อมการสนับสนุนโดยอาศัย
สิ่งอำ�นวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดคุณภาพและผลลัพธ์ที่ดี
ผ่านการขับเคลื่อนจากการใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นตัวตั้ง เชื่อมโยงเข้าสู่
ทุกมิติของการเรียนการสอน

100%

อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในปี 2560

1. อธิบายจำ�แนกกิจกรรมการดำ�เนินชีวติ ในบริบทของผูร้ บั บริการ ครอบครัว
และชุมชนได้
2. ประยุกต์โมเดลทางกิจกรรมบำ�บัด กรอบอ้างอิง และทฤษฎี สู่ปฏิบัติงาน
โดยอิงกิจกรรมการดำ�เนินชีวิต เพื่อการบำ�บัดรักษาและผลลัพธ์ที่คาดหมายจาก
การบริการ
3. ตระหนักถึงความเป็นผูน้ �ำ แห่งตน จริยธรรมในวิชาชีพ ระเบียบกฎหมาย และ
มาตราฐานการปฏิบัติงานทางกิจกรรมบำ�บัดแก่ผู้รับบริการ
4. วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ และการให้เหตุผลทางคลินิก เพื่อนำ�มา
ประยุกต์และเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการทางกิจกรรมบำ�บัด
5. ประเมินสมรรถนะของมนุษย์ ในความสามารถทางด้านร่างกาย จิตสังคม
การรียนรู้ และการพัฒนา ตลอดช่วงวัย
6. สร้างทักษะความชำ�นาญในการวิเคราะห์ กิจกรรมการดำ�เนินชีวติ /กิจกรรม
ในการให้บริการทางกิจกรรมบำ�บัด
7. ออกแบบการฝึกปฏิบัติงานโดยอิงกิจกรรมการดำ�เนินชีวิตสำ�หรับผู้รับ
บริการหย่อนสมรรถภาพทางกาย จิตสังคม การเรียนรู้ และพัฒนาการให้เหมาะสม
กับสุขภาวะในบริบทของครอบครัว และชุมชน
8. สะท้อนของผลลัพธ์ของการฝึกปฏิบัติงานโดยอิงกิจกรรมการดำ�เนินชีวิต
ต่อผู้รับบริการ ครอบครัว และสังคม
9. สร้างมุมมองความคิดใหม่จากบทเรียนและงานวิจัยทางกิจกรรมบำ�บัด

