
               โครงสรางหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากจิกรรมบําบัด 

                                                    แบบ 3 (แผน ข)   

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร                                      ไมนอยกวา   37   หนวยกติ 

ก. กระบวนวชิาเรยีน          ไมนอยกวา 31 หนวยกติ 

 1. กระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศกึษา          ไมนอยกวา                   31 หนวยกติ 

  1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ     ไมนอยกวา 31 หนวยกติ 

   1.1.1 กระบวนวชิาบังคับ   16 หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513703 กรอบทฤษฎขีองวชิาชีพ

กจิกรรมบําบัด 

 

  3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513705 วธิกีารวจัิยทางกจิกรรมบําบัด     3 หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513707 ศาสตรแหงกจิกรรมการดําเนนิชีวติ

ของมนุษย 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513708 การพัฒนาเครื่องมือประเมินทาง 

กจิกรรมบําบัด 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513751 การใหเหตุผลทางคลินกิขัน้สูงทาง

กจิกรรมบําบัด 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513791 สัมมนาทางกจิกรรมบําบัด 1 หนวยกติ 

   1.1.2 กระบวนวชิาเลอืก 

โดยเลอืกจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

ไมนอยกวา 

 

15 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513713 กจิกรรมบําบัดสําหรับผูที่มีความ

บกพรองทางการเรยีนรู 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513714 ความพรอมและทักษะในการเขยีน 3 หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513715 กจิกรรมบําบัดสําหรับเด็กดวย 

แนวคดิประสาทรับความรูสึก 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513717 เครื่องมอืประเมนิสําหรับ

กจิกรรมบําบัดในเด็ก 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513723 กจิกรรมบําบัดเพื่อการฟนฟูสภาพ

ภาวะโรคหลอดเลอืดสมอง 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513724 กจิกรรมบําบัดเพื่อการฟนฟูสภาพ 

ผูปวยที่มปีญหาบาดเจ็บมอืและแขน 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513734 การประยุกตใชการเจรญิสตใินงาน

กจิกรรมบําบัด 

3 หนวยกติ 

        



    ทน.กบ. 513735 กจิกรรมบําบัดเพื่อการฟนสภาพ 

จิตใจและการกลับคนืสูชุมชน 

3 หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513736 การจัดการตนเองเพื่อการออกแบบ

กจิกรรมการดําเนนิชีวติ 

3 หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513742 กจิกรรมบําบัดเพื่อการเปนผูสูงอายุ 

ที่ประสบความสําเร็จ 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513743 กจิกรรมบําบัดในการดูแลผูปวยระยะ

สุดทายของชีวิต 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513752 การใหบรกิารกจิกรรมบําบัดในชุมชน 3 หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513753 การบําบัดฟนฟูทางกิจกรรมบําบัด 

ดานการรับรูและความรูความเขาใจ 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513754 เทคโนโลยสีิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับผูพกิาร 

 

3 

 

หนวยกติ 

    ทน.กบ. 513755 การจัดการทางกจิกรรมบําบัดใน 

ภาวะภัยพบิัติ 

 

3 

 

หนวยกติ 

    (หรอืกระบวนวชิาระดับบัณฑติศึกษาในสาขาวิชา 

กจิกรรมบําบัด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตรบัณฑติศกึษาประจําสาขาวชิา

กจิกรรมบําบัด) 

  

  1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวิชาเฉพาะ               ไมมี    

 2. กระบวนวชิาในระดับปรญิญาตรขีัน้สูง  ไมมี   

ข. ปรญิญานิพนธ     

 ทน.กบ. 513798 การคนควาอสิระ  6 หนวยกติ 

ค. กระบวนวชิาท่ีไมนับหนวยกติสะสม     

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย      ภาษาตางประเทศ 

 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา      ไมม ี

ง. กจิกรรมทางวิชาการ 

1.     ผลงานการคนควาอสิระหรอืสวนหนึ่งของผลงานการคนควาอสิระ  ตองไดรับการเผยแพร 

       ในวารสารบัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  หรือแหลงเผยแพรผลงานทางวชิาการ 

       อื่นที่สาขาวชิาและบัณฑติวทิยาลัยใหความเห็นชอบ  ทัง้นี้  ใหเปนไปตามประกาศของ 

       บัณฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

2.    นักศกึษาตองเขารวมประชุมวชิาการทางกจิกรรมบําบัดที่จัดโดยคณะเทคนคิการแพทย 

       มหาวทิยาลัยเชียงใหม หรอืสถาบันการศกึษา/หนวยงานที่เกี่ยวของ  ซึ่งไดรับความเห็นชอบ 

       จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 



3.    นักศกึษาตองรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวทิยาลัย  โดยผานความ 

       เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจําคณะฯ ทุกภาคการศกึษา  
จ. การสอบประมวลความรู     

         ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นคํารองขอสอบ

ตอบัณฑติวทิยาลัย  โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรกึษาทั่วไป  หรอือาจารยที่ปรกึษาการ

คนควาอสิระหลัก    
 

                                     แผนการศึกษา 

            ปท่ี 1 

ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

ทน.กบ. 513703 กรอบทฤษฎีของวชิาชีพ

กจิกรรมบําบัด 

 

3 

ทน.กบ. 513705 วธีิการวจิัยทาง

กจิกรรมบําบัด 

 

3 

ทน.กบ. 513707 ศาสตรแหงกจิกรรมการ

ดําเนินชีวติของมนุษย 

 

3 

ทน.กบ. 513708 การพัฒนาเคร่ืองมอื

ประเมนิทาง

กจิกรรมบําบัด 

 

 

3 

 วชิาเลอืกในสาขาวชิาเฉพาะ  

3 

ทน.กบ. 513791 สัมมนาทาง

กจิกรรมบําบัด 

 

1 

    วชิาเลอืกใน

สาขาวชิาเฉพาะ 

 

6 

 รวม 9  รวม 13 
    

             ปท่ี 2 

ภาคการศกึษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศกึษาที่ 2 หนวยกิต 

ทน.กบ. 513751 การใหเหตุผลทางคลนิิก 

ขัน้สูงทางกจิกรรมบําบัด 

 

3 

ทน.กบ. 513798 การคนควาอิสระ 6 

 วชิาเลอืกในสาขาวชิาเฉพาะ    

6 

   

 สอบประมวลความรู -    

 รวม 9  รวม 6 

นักศกึษานําเสนอหัวขอโครงรางการคนควาอิสระ* สอบปองกันการคนควาอสิระ 
 

                                        รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 37 หนวยกิต 
 
* หมายเหตุ 1.  นักศึกษาตองผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ ตามประกาศบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

    ฉบับท่ี 24/2559 

2.  นักศึกษาตองเขารวมประชุมวชิาการทางกจิกรรมบําบัด  ท่ีจดัโดยคณะเทคนิคการแพทย 

     มหาวทิยาลัยเชียงใหม หรือสถาบันการศึกษา/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งไดรับความเห็นชอบ 

     จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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