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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากจิกรรมบ าบัด (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2565) 

 

รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขากิจกรรมบ าบดั (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 

 

ปรชัญาของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขากิจกรรมบ าบดั 
 

“มุ่งมั่นผลิตบัณฑติที่มีจรรยาบรรณ มีความรู้และทกัษะทางวิชาชีพกจิกรรมบ าบัด 

ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการอย่างเสมอภาค เพื่อสขุภาวะที่ดีของประชาชน” 

 

1. ชื่อหลกัสูตร    

ชื่อภาษาไทย:   หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากจิกรรมบ าบัด       

ชื่อภาษาองักฤษ:  Bachelor of Science Program in Occupational Therapy 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม:   วิทยาศาสตรบัณฑติ (กจิกรรมบ าบัด) 

ชื่อย่อ:    วท.บ.(กจิกรรมบ าบัด) 

ชื่อเต็ม:   Bachelor of Science (Occupational Therapy) 

ชื่อย่อ:    B.Sc.(Occupational Therapy) 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 

     ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกติ 

4. รูปแบบของหลกัสูตร 

      หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

5. ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียน                

การสอนและการท าวิจัยกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสขุ 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด เป็นหลักสูตรใหม่โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรนี้                   

ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากจิกรรมบ าบัด (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2565) 

 

 หลักสตูรได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 7/2564                 

เมื่อวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

7. อาชีพท่ีประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

 นักกิจกรรมบ าบัดในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ , นักกิจกรรมบ าบัดประจ าสถานศึกษา                             

นักกิจกรรมบ าบัดหรือที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพประจ าสถานประกอบการ , นักกิจกรรมบ าบัดอิสระ ,                    

อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบัสายงานทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

8. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

ล าดบั รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตวั 

ประชาชน 

1. อาจารย์ ดร.พีรยา   เตม็เจริญสขุ วท.บ. (กายภาพบ าบัด), 2547 

วท.ม. (กายภาพบ าบัด), 2550 

ปร.ด. (กายภาพบ าบัด), 2556 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. อาจารย์ ดร.วีรยา  ประโมทยกุล      วท.บ. (กายภาพบ าบัด), 2545 

วท.ม. (กายภาพบ าบัด), 2548 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์), 2557           

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น           

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx       

3.      อาจารย์ ดร.สนุิสา   สงสยัเกตุ      วท.บ. (รังสเีทคนคิ), 2552 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 2555      
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์), 2564      

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล        
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

4.     นางสาวพรสวรรค์    โพธ์ิสว่าง      วท.บ. (กิจกรรมบ าบัด), 2539 

MSpecEd. (Special Education), 2546                
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Flinders University, Australia                     
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

5.      นางสาวอภิญชาพชัญ์  กองเกิด      วท.บ. (กิจกรรมบ าบัด), 2541 

น.บ. (นิติศาสตร์), 2548 
MS.c. (Occupational Therapy), 2551           

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช 

Brunel University, UK                

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

9.1 ภาคทฤษฎีเเละภาคปฏิบติั 

ชั้ นปีที่  1-2 ศึกษาภาคทฤษฎีเเละภาคปฏิบัติทางวิชาชีพใช้สถานที่ เ เละอุปกรณ์การสอน                            

ของคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ชั้นปีที่ 3-4 ศึกษาภาคทฤษฎีเเละภาคปฏิบัติทางวิชาชีพใช้สถานที่เเละอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้                   

ที่สถาบันสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเเพทย์เเห่งชาติ กรมการเเพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ  

9.2 ภาคปฏิบติัการทางทกัษะวิชาชีพ (คลินิก) 

            ใช้สถานที่อุปกรณ์การสอนเเละบุคลากรในสถานที่ดังต่อไปนี้  

            - โรงพยาบาลศูนย์ ศูนย์การเเพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลเเละภมูิภาค 
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            - โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลเเละภูมิภาค 

            - โรงพยาบาลในสังกดักรมการเเพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

            - สถานบริการสขุภาพภาครัฐเเละเอกชน 

            - ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลเเละภมูิภาค 

   - แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ 

10. ระบบการจัดการศึกษา  

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่ งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ             

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

11. คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด 

 2. ส าเรจ็การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเทยีบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 3. เป็นผู้ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ                    

มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   

12. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

  1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกติที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร 

  2. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

  3. เข้าร่วมกจิกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

         4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี                        

พ.ศ. 2559 

  5. สอบผ่านการสอบความรู้รวบยอด (Comprehensive Examination) 

  6. มีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกครบตามมาตรฐานของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา

กจิกรรมบ าบัด 

  7 .  สอบผ่านการ ฝึกปฏิบัติ งานทางค ลินิ กตาม ข้อก าหนดของหลักสูตรกิจกรรมบ าบัด                            

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  8. สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติตามข้อก าหนดของหลักสูตรกิจกรรมบ าบัด                         

คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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13. โครงสรา้งของหลกัสูตร 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 

2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

    2.1) วิชาบังคับ 

    2.2) วิชาเลือก 

92 หน่วยกติ 

80 หน่วยกติ 

12 หน่วยกติ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  10 หน่วยกติ 

รวมไม่นอ้ยกว่า 132 หน่วยกิต 

 

14. ค าอธิบายรายวิชา 

 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 1.1 วิชาบงัคบั ก าหนดใหเ้รียน 24 หน่วยกิต ดงัน้ี 

  1.1.1 ชุดวิชาการเรียนรูแ้ละการสือ่สารในศตวรรษที่ 21  

  ศึกษาวิธีการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง การท างานในศตวรรษที่ 21 การใช้ภาษาไทยเพื่อ                            

การติดต่อสื่อสาร ฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันอย่างมีวิจารณญาณออกแบบ

แผนการพัฒนาการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัย สามารถเรียนรู้ และน าเสนอความรู้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี               

ดิจิทลัได้ 

มศว191  การเรียนรูสู่้โลกในศตวรรษที่21         3(2-2-5) 

SWU191 Learning to the World of 21st Century    

  ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ               

การเรียนรู้การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ริเร่ิมสิ่งใหม่และออกแบบ

ชีวิตการเรียนรู้ ในมหาวิทยาลัยของตนเองอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงถ่ายทอดความรู้ ที่ได้จากการเรียนรู้                 

ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
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มศว192 การใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร      3(2-2-5) 

SWU192 Thai Language for Communication 

  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การรับสารและส่งสารในสถานการณ์         

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคม          

และวัฒนธรรม 

  1.1.2 ชุดวิชาศิลปะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารนานาชาติ  

  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  

มศว193 การฟังและการพูดภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 

SWU193 Listening and Speaking for Effective English Communication 

ศึกษาและฝึกปฏบิัติการสื่อสารภาษาองักฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษในฐานะ 

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกห้องเรียน 

มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ    3(2-2-5) 

SWU194 Reading and Writing for Effective English Communication 

  ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ               

ในฐานะภาษา ต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

  1.1.3 ชุดวิชาที่ 3 มศว เพือ่สงัคม (SWU for Society) 

  ศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพทั้งในสังคม 

กายภาพและสังคมดิจิทัล การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิด  เป็นพลเมืองที่

สร้างสรรค์ สังคม โดยเข้าใจความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมและการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาของสังคมไทย 

ความหลากหลายของสภาพสังคม การวิเคราะห์ปัญหาสังคม เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (SDGs) 
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มศว195 พลเมืองสรา้งสรรคส์งัคม      3(2-2-5) 

SWU195 Creative Citizen for Society 

  ศึกษาการเป็นพลเมืองที่มีความคิดที่หลากหลาย และภูมิปัญญาที่เป็นรากฐานทางความคิด

ของสงัคมไทย การมีส่วนร่วมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพภายใต้

ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ รวมถึงในสังคมดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่รู้ เท่าทันและสร้างสรรค์สังคม                 

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น า และผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การด าเนินชีวิตในสังคมที่มีความ

หลากหลายทางความคิดและพหุวัฒนธรรม และการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธีด้วย

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

มศว196 ศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน   3(2-2-5) 

SWU196 Science and Art of Sustainable Social Development 

  ศึกษาแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ                 

การวิเคราะห์ปัญหา สังคมและโอกาสในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้ นในอนาคตที่จะส่งผลต่อพลเมือง               

ในสังคม ฝึกปฏิบัติใช้กระบวนการ ออกแบบทางความคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่าน

กระบวนการวิจัย การออกแบบโครงการเพื่อแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการ       

เกบ็ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ และการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนา สังคมและผลการด าเนินโครงการที่ผ่าน

การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ   

1.1.4 ชุดวิชาการพฒันาทกัษะการท างานและการเป็นผูป้ระกอบการ  

  ศึกษาหลักการสื่อสารเพื่อการท างานร่วมกัน บนพื้ นฐานความเข้าใจตนเองและผู้ อื่น                 

ลักษณะการท างานในองค์การ แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ การน าเสนอเร่ืองราวที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ 

ต่อการท างาน การเป็นผู้ประกอบการในโลกดิจิทลั และจริยธรรมในการท างานและการประกอบธุรกจิ 

มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพือ่อาชีพ       3(2-2-5) 

SWU197 Speaking and Presentation for Careers 

  ศึกษาการใช้ภาษาถ้อยค าและภาษาท่าทางในการท างานร่วมกับผู้อื่นให้เหมาะสมตาม

กาลเทศะในยุคสังคมที่เปล่ียนแปลง การพูดและการน าเสนอเร่ืองราวที่มีคุณค่ าผ่านสื่อดิจิทัล การรับฟัง                

การวิพากษ์และแสดง ความคิดเหน็อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ 
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มศว198 การเตรียมพรอ้มสู่การท างานและการเป็นผูป้ระกอบการ    3(2-2-5) 

SWU198 Preparation for Working and Entrepreneurship 

  ศึกษาการท างานและลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การท างาน

ร่วมกับผู้อื่น โดยแสดงบทบาทตามภาวะผู้น าและผู้ตามบนพื้ นฐานความเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ ง                

การใช้วิจารณญาณ ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนการแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงพื้ นฐานเร่ิมต้นในการประกอบการและการสร้างแบรนด์จาก

จุดเด่นในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และการประเมินคุณภาพของแผนการประกอบการอย่างเป็นระบบ 

1.1.5 ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด (Smart Life) 

  ศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและกระบวนการเรียนรู้  

ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  พัฒนาสุขภาพและวิถีชีวิต            

เชิงสร้างสรรค์และการปรับตัวในสงัคมพลวัต 

มศว291 วิถีชีวิตเพือ่สุขภาพ       3(2-2-5) 

SWU291 Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและการพัฒนาสขุภาพแบบองค์รวม โรคไม่ติดต่อเร้ือรังกบัพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์

รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ความส าคัญของอาหาร โภชนาการ และออกก าลังกาย   การเลือกบริโภคด้วย

ปัญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 

มศว292 วิทยาศาสตร ์กุญแจสู่การอยู่ร่วมกบัสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุล  3(2-2-5) 

SWU292 Science: A Key to Harmonious Living with Our Environment 

  ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน ระบบนิเวศวิทยา ผลกระทบจากความเจริญทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงาน ที่มี ต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึง                           

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกบัสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

มศว293 การปรบัตวัในสงัคมพลวตั      3(2-2-5) 

SWU293 Adaptation in the Dynamic Society 

  ศึกษาปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม               

การรู้ เท่าทนัอารมณ์ และการฟ้ืนคืนกลับเมื่อพบปัญหาในชีวิต กระบวนการเรียนรู้แบบสบืสอบเพื่อความเข้าใจ 

และการปรับตัวในสงัคมพลวัตได้อย่างเหมาะสม 
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2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

 2.1 วิชาบงัคบั 

 ชุดวิชา พื้ นฐานวิชาชีพกิจกรรมบ าบดั 1 

กก111  ระบบร่างกายมนุษย ์1                                                             3(2-2-5) 

OT111 Human Body System I 

            โครงสร้าง หน้าที่ สรีรวิทยา ของระบบกล้ามเนื้ อและกระดูกของมนุษย์ ความผิดปกติของ

โครงสร้างและการเสื่อมสภาพตามอายุขัย 

กก112  แนวคิดทางวิชาชีพกิจกรรมบ าบดั 1     1(1-0-2) 

OT112  Concept of Occupational Therapy I 

  ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมบ าบัด สถานการณ์สุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทย

และของโลกในปัจจุบัน แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมถึงบทบาทของนักกิจกรรมบ าบัด                          

ต่อสถานการณ์ดังกล่าว 

ชุดวิชา พื้ นฐานวิชาชีพกิจกรรมบ าบดั 2 

กก113   ระบบร่างกายมนุษย ์2                                               3(3-0-6) 

OT113    Human Body System II 

     กายวิภาค สรีรวิทยาของโครงสร้างร่างกายในส่วนล าตัวและช่องอก หน้าที่และความสัมพันธ์

ของระบบหัวใจ หลอดเลือดและปอด และความผิดปกติของโครงสร้าง 

กก114   จิตวิทยาคลินิกพื้ นฐานส าหรบักิจกรรมบ าบดั    1(1-0-2) 

OT114    Fundamentals of Clinical Psychology for Occupational Therapy 

         พฤติกรรมและสภาพจิตใจในภาวะปกติและผิดปกติของผู้ ป่วยวัยต่าง ๆ และคนพิการ             

พื้นฐานการบริหารจัดการกบัปัญหาทางจิตเวช ผลของยาส าหรับผู้ป่วย 

ชุดวิชา พื้ นฐานวิชาชีพกิจกรรมบ าบดั 3 

กก211   ระบบร่างกายมนุษย ์3                           3(2-2-5) 

OT211    Human Body System III 

     โครงสร้าง หน้าที่ของระบบประสาท ทางเดินประสาท ประสาทวิทยาในระดับเซลล์ ประสาท

สรีรวิทยา ประสาทพยาธวิิทยาและการประยุกต์ใช้ในการให้การบ าบัดฟ้ืนฟูทางกจิกรรมบ าบัดในระบบประสาท 
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กก212   ชีวกลศาสตรก์ารเคลือ่นไหว                                                        3(2-2-5) 

OT212    Biomechanics of Movement 

     ชีวกลศาสตร์ของเนื้อเย่ือและโครงสร้างของร่างกาย ชีวกลศาสตร์ของข้อต่อในรยางค์ส่วนบน 

รยางค์ส่วนล่าง กระดูกสนัหลัง กระดูกแกนกลาง การเคล่ือนไหวที่ปกติและไม่ปกติ  

ชุดวิชา พื้ นฐานวิชาชีพกิจกรรมบ าบดั 4 

กก213   ระบบร่างกายมนุษย ์4                  2(2-0-4) 

OT213    Human Body System IV 

     ความสัมพันธ์ของโครงสร้างพื้ นฐาน และหน้าที่การท างานของระบบผิวหนัง ภูมิคุ้ มกัน       

ระบบการกลืน การย่อยอาหาร การขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ รวมถึงสามารถน าเสนอและ

ผสมผสานความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมีและพยาธวิิทยาของระบบดังกล่าว 

กก214  พฒันาการแต่ละช่วงวยั       3(2-2-5) 

OT214 Development Across the Lifespan 

พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม ภาษา โรค 

และภาวะสขุภาพในแต่ละช่วงวัย ความส าคัญและลักษณะเด่นของกจิกรรมการด าเนินชีวิตแต่และช่วงวัย  

ชุดวิชา ทกัษะวิชาชีพกิจกรรมบ าบดั 1 

กก221  หลกัการทางกิจกรรมบ าบดั      3(2-2-5) 

OT221 Principles of Occupational Therapy 

  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกรอบอ้ างอิงทางกิจกรรมบ าบัด จิตวิทยาพื้ นฐานใน                      

การปฏบิัติงานกจิกรรมบ าบัด 

กก222  กรอบการท างานทางกิจกรรมบ าบดั     2(1-2-3) 

OT222 Conceptual Framework in Occupational Therapy 

  กรอบการท างานทางกิจกรรมบ าบัด  การวิเคราะห์กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามแนวทาง

กจิกรรมบ าบัด และการออกแบบกจิกรรมการด าเนินชีวิต 

กก223  การวิเคราะหก์ิจกรรมและสือ่การบ าบดัฟ้ืนฟูทางกิจกรรมบ าบดั  2(1-2-3) 

OT223 Activity Analysis and Therapeutic Media in Occupational Therapy 

  หลักการวิเคราะห์กจิกรรม การด าเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย ผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญ ปฏบิัติทกัษะ

การใช้สื่อการบ าบัดฟ้ืนฟูทางกจิกรรมบ าบัดจากทรัพยากรในชุมชนหรือสื่อการบ าบัดทางเลือก 
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ชุดวิชา การบริหารจัดการและวิจัยทางกิจกรรมบ าบดั 1 

กก161  สถิติส าหรบัการวิจัยทางกิจกรรมบ าบดั      2(2-0-4) 

OT161  Statistics for Research in Occupational Therapy 

      หลักการเบื้ องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเกบ็รวบรวมข้อมูล     

การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้ องต้น การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัด    

การกระจาย คะแนนมาตรฐาน ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของ            

ตัวแปรสุ่ม 

กก261  ระเบียบวิธีวิจัยทางกิจกรรมบ าบดั      2(1-2-3) 

OT261 Research Methodology in Occupational Therapy 

  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยเบื้ องต้น ประเด็นปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม            

การวางแผนการวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย 

กก262  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง   1(1-0-2)   

OT262    Professional Ethics and Related Laws         

  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพกิจกรรมบ าบัด จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และหลักสทิธผิู้ป่วย 

ชุดวิชา ทกัษะวิชาชีพกิจกรรมบ าบดั 2 

กก321  การประเมินทางกิจกรรมบ าบดั 1      2(1-2-3) 

OT321 Occupational Therapy Assessment I 

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการประเมินทางกิจกรรมบ าบัด การสงัเกต การสมัภาษณ์ การทดสอบ 

การใช้เคร่ืองมือ การแปลผล การให้เหตุผลที่ครอบคลุมบริบทต่าง ๆ ของบุคคล ทั้งด้านการเคล่ือนไหว                

การรับความรู้สกึ จิตสงัคม กจิกรรมการด าเนินชีวิต บทบาทและการมีส่วนร่วมทางสงัคม 

กก322  กิจวตัรประจ าวนัและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ    3(2-2-5) 

OT322 Activity of Daily Living and Rehabilitation 

  หลักการ เทคนิค วิธีการฝึกกิจวัตรประจ าวัน การประดิษฐ์ ดัดแปลงอุปกรณ์ เคร่ืองช่วย        

ในการท ากจิวัตรประจ าวัน การดัดแปลงสภาพบ้านและสภาพแวดล้อม  
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากจิกรรมบ าบัด (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2565) 

 

ชุดวิชา กิจกรรมบ าบดัดา้นการเรียนรูแ้ละการเคลือ่นไหว 1 

กก331  กิจกรรมบ าบดัในผูที้่มีขอ้จ ากดัดา้นพฒันาการและการเรียนรู ้1  2(1-3-2) 

OT331 Occupational Therapy in Person with Developmental and Learning Limitations I 

      สาเหตุ อาการ อาการแสดง การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางการแพทย์ในโรคและ                      

ความผิดปกติในผู้ รับบริการเดก็ที่พบบ่อยทางกิจกรรมบ าบัด เดก็ที่มีความต้องการพิเศษ และวิธีการประเมิน

ทางกจิกรรมบ าบัดตามมาตรฐาน  

กก332  กิจกรรมบ าบดัในผูที้่มีขอ้จ ากดัดา้นร่างกายและการเคลือ่นไหว 1 2(1-3-2)   

OT332  Occupational Therapy in Person with Physical and Mobility Limitations I       

  สาเหตุ อาการ อาการแสดง การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางการแพทย์ การประเมิน                      

การประยุกต์ใช้กรอบอ้างอิง ทฤษฎีและหลักการทางกิจกรรมบ าบัดในการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ ที่มีข้อจ ากัด                         

ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 

ชุดวิชา กิจกรรมบ าบดัดา้นสุขภาพจิตและผูสู้งอายุ  

กก341  กิจกรรมบ าบดัดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช 1    2(1-3-2) 

OT341 Occupational Therapy for Mental Health and Psychiatry I 

  สาเหตุ อาการ อาการแสดง การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางการแพทย์ ผลของการใช้ยา 

การประเมิน การประยุกต์ใช้กรอบอ้างอิง ทฤษฎีและหลักการทางกิจกรรมบ าบัดในการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้รับบริการ

ทางสขุภาพจิตและจิตเวชที่พบบ่อยทางกจิกรรมบ าบัด 

กก342  กิจกรรมบ าบดัส าหรบัผูสู้งอายุ      3(2-2-5) 

OT342 Occupational Therapy for Geriatric 

  กระบวนการเปล่ียนแปลง และผลกระทบของการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีต่อร่างกาย การรู้คิด 

อารมณ์ การท ากจิวัตรประจ าวัน บทบาทและการมีส่วนร่วมทางสงัคม โรคและความผิดปกติในกลุ่มผู้รับบริการ

สงูอายุที่พบบ่อยทางกจิกรรมบ าบัด การใช้ยา การประเมินและการบ าบัดฟ้ืนฟูทางกจิกรรมบ าบัด 

กก343  กิจกรรมบ าบดัดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช 2    2(1-3-2) 

OT343 Occupational Therapy for Mental Health and Psychiatry II 

  การประเมินและบ าบัดฟ้ืนฟูด้วยเทคนิคเฉพาะทางกิจกรรมบ าบัดในกลุ่มผู้ รับบริการทาง

สขุภาพจิตและจิตเวช 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากจิกรรมบ าบัด (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2565) 

 

ชุดวิชา การปฏิบติังานทางคลินิกกิจกรรมบ าบดั 1 

กก351  คลินิกกิจกรรมบ าบดั 1       2(0-8-0) 

OT351 Clinical Practice in Occupational Therapy I 

  ปฏิบัติทักษะการสังเกต การประเมิน การสรุปปัญหา และการให้บริการพื้ นฐานตาม

กระบวนการทางกจิกรรมบ าบัด 

กก352  คลินิกกิจกรรมบ าบดั 2                                            3(0-12-0) 

OT352 Clinical Practice in Occupational Therapy II   

        ปฏิบัติทักษะทางคลินิกกิจกรรมบ าบัดในผู้ รับบริการประเภทต่าง ๆ การสร้างสัมพันธภาพ 

การประเมินและรวบรวมข้อมูล การแจกแจงปัญหา การตั้งเป้าประสงค์ การวิเคราะห์กิจกรรมเพื่อการบ าบัด

ฟ้ืนฟู การเขียนรายงาน 

ชุดวิชา กิจกรรมบ าบดัดา้นการเรียนรูแ้ละการเคลือ่นไหว 2 

กก333  การออกแบบ ดดัแปลงอุปกรณ ์และเคร่ืองช่วย    3(2-3-4) 

OT333 Design and Modification of Adaptive and Assistive devices 

  การออกแบบ จัดท าอุปกรณ์ดาม ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยเหลือ การปรับสิ่งแวดล้อม และการใช้

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกตามกรอบของงานกจิกรรมบ าบัด 

กก334  กิจกรรมบ าบดัในผูที้่มีขอ้จ ากดัดา้นพฒันาการและการเรียนรู ้2  2(1-3-2) 

OT334 Occupational Therapy in Person with Developmental and Learning Limitations II 

  การบ าบัดฟ้ืนฟูทางกิจกรรมบ าบัดส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องหรือความผิดปกติของ

ร่างกาย การเรียนรู้  จิตใจและพฤติกรรม  

กก335  กิจกรรมบ าบดัในผูที้่มีขอ้จ ากดัดา้นร่างกายและการเคลือ่นไหว 2 2(1-3-2) 

OT335 Occupational Therapy in Person with Physical and Mobility Limitations II           

  การประเมินและบ าบัดฟ้ืนฟูด้วยเทคนิคเฉพาะทางกิจกรรมบ าบัดในผู้ ที่มี ข้อจ ากัด                         

ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากจิกรรมบ าบัด (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2565) 

 

ชุดวิชา การปฏิบติังานทางคลินิกกิจกรรมบ าบดั 2 

กก451  การฟ้ืนฟูการกลืนแบบบูรณาการ     1(1-0-2) 

OT451  Holistic Approach in Swallowing Rehabilitation 

  การคัดกรอง ประเมิน การแปลผลจากเคร่ืองมือคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ และบ าบัดฟ้ืนฟู

การกลืนแบบองค์รวม 

กก452  กิจกรรมบ าบดัในชุมชน       3(2-2-5) 

OT452 Occupational Therapy in Community 

        แนวคิด ความเป็นมาและบทบาทนักกิจกรรมบ าบัดในชุมชน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา

ชุมชน การเชื่อมโยงการให้บริการทางกิจกรรมบ าบัดระหว่างสถานพยาบาล บ้าน และชุมชน บริบททาง

กฎหมาย นโยบาย ประเพณี วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อชุมชน 

กก453  คลินิกกิจกรรมบ าบดั 3                                              4(0-16-0) 

OT453 Clinical Practice in Occupational Therapy III 

  ปฏิบัติทักษะทางคลินิกกิจกรรมบ าบัดในกลุ่มผู้ รับบริการ ทักษะการใช้เคร่ืองมือเฉพาะทาง       

ในการประเมินทางกิจกรรมบ าบัด การแจกแจงปัญหา การวิเคราะห์กิจกรรมการฟ้ืนฟู การเขียนรายงาน 

น าเสนอข้อมูล และประมวลความรู้ทางคลินิกด้วยการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ชุดวิชา การบริหารจัดการและวิจัยทางกิจกรรมบ าบดั 2 

กก461  การบริหารจัดการทางกิจกรรมบ าบดั     2(2-0-4) 

OT461 Occupational Therapy Management      

หลักการบริหารจัดการเบื้องต้น การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดท างบประมาณ   การบริหารความ

เสี่ยง และการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานกจิกรรมบ าบัด  

กก462  สมัมนาวิชาการทางกิจกรรมบ าบดั     2(0-4-2) 

OT462  Seminar for Occupational Therapy      

        การอ่ าน การสืบ ค้นข้อมูลที่ ทันสมัยและเกี่ ยว ข้องกับวิชาชีพกิจกรรมบ าบัดจาก                

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ วิเคราะห์ วิพากษ์ และน าเสนอข้อมูลด้วยการอ้างองิหลักฐานเชิงประจักษ์ 

กก463  การวิจัยทางกิจกรรมบ าบดั       1(0-2-1) 

OT463 Research in Occupational Therapy  

  การด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ และสรุปผลโครงการวิจัยทางกจิกรรมบ าบัด 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากจิกรรมบ าบัด (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2565) 

 

ชุดวิชา การปฏิบติังานทางคลินิกกิจกรรมบ าบดั 3 

กก454  คลินิกกิจกรรมบ าบดั 4                                                     4(0-16-0) 

OT454 Clinical Practice in Occupational Therapy IV 

  ปฏิบัติทักษะทางคลินิกกิจกรรมบ าบัดในกลุ่มผู้ รับบริการ ทักษะการใช้เคร่ืองมือเฉพาะทาง 

ในการประเมินทางกิจกรรมบ าบัด การแจกแจงปัญหา การวิเคราะห์กิจกรรมการฟ้ืนฟู การเขียนรายงาน 

น าเสนอข้อมูล ประมวลความรู้ ทางคลินิกด้วยการอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ และการท างานร่วมกั บ                   

สหวิชาชีพในการบ าบัดฟ้ืนฟู 

กก455  คลินิกกิจกรรมบ าบดั 5                                                        4(0-16-0) 

OT455 Clinical Practice in Occupational Therapy V 

  ปฏิบัติทักษะทางคลินิกกิจกรรมบ าบัดในกลุ่มผู้ รับบริการที่หลากหลายและอาการมีความ

ยุ่งยากซับซ้อน ทักษะการใช้เคร่ืองมือเฉพาะทางในการประเมินทางกิจกรรมบ าบัด การแจกแจงปัญหา                 

การวิเคราะห์กิจกรรมการฟ้ืนฟู การเขียนรายงาน น าเสนอข้อมูล ประมวลความรู้ทางคลินิกด้วยการอ้างอิง

หลักฐานเชิงประจักษ์ และการท างานร่วมกับสหวิชาชีพในการบ าบัดฟ้ืนฟูในโรงพยาบาล  ชุมชน หรือแหล่ง

การเรียนรู้อื่นๆอย่างเหมาะสม  

 

2.2 วิชาเลือก 

ชุดวิชา การเคลือ่นไหวส าหรบักิจกรรมบ าบดั 

กภ191  การปฐมพยาบาลเบื้ องตน้      1(0-2-1) 

PTX191 Basic First Aid 

  ศึกษาหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลในภาวะต่าง ๆ ที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน และ

การเล่นกฬีา หลักการดูแลสขุภาพ การประเมินสภาพร่างกาย รวมถึงการป้องกนัและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

กภ193   การเคลือ่นยา้ยและเทคโนโลยีส าหรบัการเคลือ่นไหว 1   1(0-2-1) 

PTX193  Transfer and Technology for Mobility I 

      ปฏิบัติการจัดท่าทางผู้ ป่วย การเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยบนเตียง และการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยโดยใช้

รถเขน็ในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขากจิกรรมบ าบัด (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2565) 

 

สส241  โภชนาการเบื้ องตน้       1(1-0-2) 

HPX241 Basic Nutrition 

   ชนิดและความส าคัญของสารอาหารต่อร่างกาย การจ าแนกประเภทและคุณค่าของสารอาหาร 

โภชนาการในแต่ละช่วงวัย การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล การค านวณคุณค่าสารอาหารเพื่อ                 

การบริโภคที่เหมาะสมกบัความต้องการของบุคคล แนวคิดและหลักการอาหารปลอดภัย โภชนาการบ าบัดและ

การจัดอาหารที่เหมาะสมส าหรับบุคคลที่อยู่ในสภาวการณ์เจบ็ป่วย 

กภ492        การออกก าลงักายเพือ่การรกัษาสุขภาพและสุขภาวะ   1(0-2-1) 

PTX492  Therapeutic Exercise for Health and Wellness 

  ปฏิบัติเกี่ยวกบัการออกก าลังเพื่อรักษาและการให้ค าแนะน าด้วยการออกก าลังกายในรูปแบบ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อสขุภาวะองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจในแต่ละช่วงวัย 

กก473   การเคลือ่นยา้ยและเทคโนโลยีส าหรบัการเคลือ่นไหว 2   1(0-2-1) 

OT473  Transfer and Technology for Mobility II 

      ปฏิบัติการเคล่ือนย้ายผู้ ป่วยโดยใช้เคร่ืองช่วยเดินชนิดต่าง ๆ การใช้กายอุปกรณ์และ

เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ รวมถึงผู้ป่วยระยะสดุท้ายแบบประคับประคอง 

กก474  การดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยแบบประคบัประคอง    2(1-2-3) 

OT474 Palliative Care  

  กิจกรรมบ าบัดในการส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน การมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวในการดูแล และปรับสภาพจิตใจให้แก่ผู้ป่วยระยะสดุท้ายแบบประคับประคอง 

ชุดวิชา ทกัษะวิชาชีพกิจกรรมบ าบดั 3 

กก173  แนวคิดทางวิชาชีพกิจกรรมบ าบดั 2     2(1-2-3) 

OT173  Concept of Occupational Therapy II 

  กิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การจ าแนกกิจกรรมการด าเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัย               

คุณค่าของกิจกรรมการด าเนินชีวิต กระบวนการทางกิจกรรมบ าบัด การสร้างสัมพันธภาพต่อตนเองและผู้อื่น 

สทิธผิู้ป่วย สทิธคินพิการ 
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กก371  การประเมินทางกิจกรรมบ าบดั 2     2(1-2-3) 

OT371 Occupational Therapy Assessment II 

  การประเมินขั้นสูงทางกิจกรรมบ าบัด การใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานที่ครอบคลุมบริบท

งานด้านพัฒนาการและการเรียนรู้  และด้านการเคล่ือนไหว 

กก372  การประเมินทางกิจกรรมบ าบดั 3     1(1-0-2) 

OT372 Occupational Therapy Assessment III 

  การใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานที่ครอบคลุมบริบทงานด้านสุขภาพจิตและผู้ สูงอายุ 

ข้อจ ากดัของเคร่ืองมือที่ใช้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานทางคลินิกกจิกรรมบ าบัด 

 ชุดวิชา การสือ่สารสุขภาพส าหรบักิจกรรมบ าบดั   

กภ291  การสือ่สารสุขภาพเบื้ องตน้      1(0-2-1) 

PTX291 Basic Health Communication 

  ความส าคัญ องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละวัย

หรือในสถานการณ์และภาวะโรคต่าง ๆ การให้ค าปรึกษา การซักประวัติและวิธกีารสื่อสารกบัผู้ป่วยเบื้องต้น 

กภ491  การพฒันาบุคลิกภาพ       1(1-0-2) 

PTX491 Personality Development 

  หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด มารยาททางสังคม การรู้ทันการเปล่ียนแปลงและ

ปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ต่าง ๆ การสร้างเจตคติและกจินิสยัที่ดี 

กก171  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นกิจกรรมบ าบดั 1                             2(1-2-3) 

OT171  English for Occupational Therapy Communication I 

  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโครงสร้าง

ภาษาองักฤษที่ใช้ในการท างานด้านส่งเสริมสขุภาพ ทกัษะการพูดในที่สาธารณะ การตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องการ

บริการสขุภาพด้านกจิกรรมบ าบัด 

กก172  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นกิจกรรมบ าบดั 2       1(1-0-2) 

OT172  English for Occupational Therapy Communication II 

  ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อฝึกทกัษะการอ่านต ารา บทความและงานวิจัยด้านสขุภาพ 
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กก271  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นกิจกรรมบ าบดั  3      1(1-0-2) 

OT271  English for Occupational Therapy Communication III 

  ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเขียนบทความทางวิชาการด้านสขุภาพ และงานวิจัยด้านสขุภาพ  

กก471  หลกัการน าเสนองานวิจัยทางกิจกรรมบ าบดั    1(0-2-1) 

OT471 Principle of Research Presentation in Occupational Therapy 

การรายงานผลและน าเสนอโครงการวิจัย การแปลความรู้จากผลการวิจัยสู่การพัฒนาวิชาชีพ 

กจิกรรมบ าบัด
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