
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากจิกรรมบําบัด 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร                                     ไมนอยกวา    37   หนวยกติ 

ก. กระบวนวชิาเรยีน          ไมนอยกวา 25 หนวยกติ 

 1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศกึษา          ไมนอยกวา                    25 หนวยกติ 

  1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ     ไมนอยกวา  22 หนวยกติ 

   1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ    16 หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513700 การพัฒนางานกจิกรรมบําบัด  2 หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513703 กรอบทฤษฎขีองวชิาชีพ

กจิกรรมบําบัด 

   

  3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513707 ศาสตรแหงกจิกรรมการดําเนนิชีวติ

ของมนุษย 

 

 3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513708 การพัฒนาเครื่องมือประเมิน 

ทางกจิกรรมบําบัด 

 

 3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513756 วธิกีารวจัิยเชิงปรมิาณ 

ทางกจิกรรมบําบัด  

 2 หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513757 วธิกีารวจิัยเชิงคุณภาพ 
ทางกิจกรรมบําบัด  

 2 หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513791 สัมมนาทางกจิกรรมบําบัด  1 หนวยกติ 

   1.1.2 กระบวนวชิาเลอืก 

โดยเลอืกจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

 

ไมนอยกวา 

 

 6 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513706 การประเมนิขั้นสูง 

ทางกจิกรรมบําบัด 

 

 3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513709 นวัตกรรมของการใหบรกิาร 

ทางกจิกรรมบําบัด 

 

 3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513712 กจิกรรมบําบัดขัน้สูงในผูรับบรกิาร

เด็ก 

 

 3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513722 ความกาวหนาทางวทิยาการดาน

กจิกรรมบําบัดสําหรับ 

ผูหยอนสมรรถภาพทางกาย 

 

 

 3 

 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513731 กจิกรรมบําบัดขัน้สูงดานสุขภาพจิต 3 หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513732 กจิกรรมกลุมและเทคนคิการฟนตัว

ทางสุขภาพจิต 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513741 กระบวนทัศนทางกิจกรรมบําบัด

สําหรับผูสูงอายุ   

 

3 

 

หนวยกติ 



    (หรอืกระบวนวชิาระดับบัณฑติศกึษาที่เปดใหมในสาขา 

วชิากจิกรรมบําบัด  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจํา

สาขาวิชากจิกรรมบําบัด) 

  1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ       ไมนอยกวา  3 หนวยกติ 

   1.2.1 กระบวนวชิาบังคับ  ไมม ี   

   1.2.2 กระบวนวชิาเลอืก  

โดยเลอืกจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

 

ไมนอยกวา 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ศศ.สว. 072732 ชุมชนและทรัพยากรเพื่อการพัฒนา 

สิ่งแวดลอม 

 

3 
 

หนวยกติ 

    ส.สภ. 155713 แนวคดิภัยพบิัติ 3 หนวยกติ 

    บม.สว. 901703 การสาธารณสุขอิงหลักฐาน 1 หนวยกติ 

    (หรอืกระบวนวชิาอื่นตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจํา

สาขาวิชากจิกรรมบําบัด) 

  

 2. กระบวนวชิาในระดับปรญิญาตรขีัน้สูง ไมม ี   

ข. ปรญิญานิพนธ      

 ทน.กบ. 513799 วทิยานพินธปรญิญาโท                        12 หนวยกติ 

ค. กระบวนวชิาท่ีไมนับหนวยกติสะสม     

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย      ภาษาตางประเทศ 

 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา      ไมม ี

         นอกเหนอืจากการเรยีนกระบวนวชิาตาง ๆ ตามแผนกําหนดการศกึษาในหลักสูตร  โดย

จะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00  จากระบบ 4  ระดับคะแนน หรอืเทยีบเทาแลว 

นักศกึษาอาจตองศึกษากระบวนวชิาเพิ่มเติมตามคําแนะนํา (ถามี)  ของประธานที่ปรกึษา

ปรญิญานพินธ   
ง. กจิกรรมทางวิชาการ 

 1. ผลงานวทิยานพินธปรญิญาโทหรอืสวนหนึ่งของวทิยานิพนธ  ตองไดรับการเผยแพร   ทัง้นี้  

ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 2. นักศกึษาตองเขารวมประชุมวชิาการทางกจิกรรมบําบัด อยางนอยปละ 1 ครัง้ ที่จัดโดย 

คณะเทคนคิการแพทย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  หรอืสถาบันการศกึษา/หนวยงานที ่

เกี่ยวของ หรอืการประชุมวิชาการระดับนานาชาตทิี่เกี่ยวของกับกจิกรรมบําบัด ซึ่งไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ    

 3. นักศกึษาตองรายงานผลความกาวหนาการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัย  

โดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจําคณะฯ ทุกภาคการศกึษา 
 
 



                                      แผนการศึกษา  
 

     ปท่ี 1 

ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

ทน.กบ. 513703 กรอบทฤษฎีของวชิาชีพ
กจิกรรมบําบัด 

 
3 

ทน.กบ. 513700    การพัฒนางาน
กจิกรรมบําบัด 

 
2 

ทน.กบ. 513756 วธีิการวจิัยเชิงปริมาณ
ทางกจิกรรมบําบัด 

 
2 

ทน.กบ. 513708     การพัฒนาเคร่ืองมอื
ประเมนิทาง
กจิกรรมบําบัด 

 
 
3 

ทน.กบ. 513707 ศาสตรแหงกจิกรรมการ
ดําเนินชีวติของมนุษย 

 
3 

ทน.กบ. 513757    วธีิการวจิัยเชิงคุณภาพ 
ทางกจิกรรมบําบัด 

 
2 

 วชิาเลอืกในสาขาวชิา
เฉพาะ   

 
3 

ทน.กบ. 513791 สัมมนาทาง
กจิกรรมบําบัด    

1 

    วชิาเลอืกในสาขาวชิา
เฉพาะ  

 
3 

 รวม 11  รวม 11 

 นักศกึษานําเสนอหัวขอโครงรางวิทยานพินธปรญิญาโท* 

 

     ปท่ี 2 

ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

ทน.กบ. 513799 วทิยานิพนธปริญญาโท 6 ทน.กบ. 513799 วทิยานิพนธปริญญาโท 6 

 วชิาเลอืกนอกสาขาวชิา

เฉพาะ   

 

3 

   

 รวม 9  รวม 6 

   สอบปองกันวิทยานพินธปรญิญาโท 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  37  หนวยกิต 

 
* หมายเหตุ 1.  นักศึกษาตองผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศกอนการเสนอหัวขอโครงรางวทิยานิพนธปริญญาโท 

2.  นักศึกษาตองเขารวมประชุมวชิาการทางกจิกรรมบําบัด อยางนอยปละ 1 คร้ัง ท่ีจัดโดย 

     คณะเทคนิคการแพทย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  หรือสถาบันการศึกษา/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

     หรือการประชุมวชิาการระดับนานาชาติท่ีเกี่ยวของกับกจิกรรมบําบัด ซึ่งไดรับความเห็นชอบ 

     จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ    

 


