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ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด
เรื่อง หลักเกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขากิจกรรมบําบัด
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๕) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดให้
สาขากิ จกรรมบํ าบั ด เป็ น สาขาการประกอบโรคศิ ล ปะตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับอนุญาต
ให้จัดตั้งตามกฎหมาย และจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปหรือที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
“คณะกรรมการวิชาชีพ” หมายความว่า คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด
“คณะอนุกรรมการวิชาชีพ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการวิชาชีพ สาขากิจกรรมบําบัด
ด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษา
หมวด ๑
การรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๒ สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอรับการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการ
วิชาชีพต้องปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ ๓ การขอรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ อธิ ก ารบดี
เป็นผู้ยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษา ต่อผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
สําหรับสถาบัน การศึกษาของเอกชนให้ผู้รับใบอนุญ าต ผู้จัด การ หรือผู้แทนนิติบุคคลของ
สถาบันการศึกษาเป็นผู้ยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษา ต่อผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้
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ข้อ ๔ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษายื่ น คํ า ขอพร้ อ มแบบประเมิ น การรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษา
ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ ณ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ข้อ ๕ ให้ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ย
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพ ๒ คน ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด ด้านพัฒนา
มาตรฐานวิชาการ ๒ คน ผู้แ ทนคณะอนุกรรมการวิชาชีพ สาขากิจกรรมบําบัด ด้านพิจารณาขึ้ น
ทะเบี ย นและจั ด สอบความรู้ ๑ คน ผู้ แ ทนคณะอนุ ก รรมการวิ ช าชี พ สาขากิ จ กรรมบํ า บั ด
ด้านจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ ๑ คน และผู้แ ทนสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
๒ คน โดยให้ผ้แู ทนสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการ
วิชาชีพและเลขานุการ
ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการวิชาชีพเป็นผู้เลือกประธานอนุกรรมการวิชาชีพ
ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพ มีหน้าที่ตรวจคําขอและแบบประเมินของสถาบันการศึกษา
ที่ค ณะกรรมการวิช าชี พ กํ า หนดท้ ายประกาศนี้ ทํา การตรวจประเมิ น สถาบั น และให้ คํ า แนะนํ า
การพัฒนาสถาบันการศึกษาพร้อมเสนอคณะกรรมการวิชาชีพให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับคําขอและแบบประเมินจากสถาบันการศึกษา
ข้อ ๗ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ ข อการรั บ รองสถาบั น เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ
ของคณะอนุกรรมการวิชาชีพที่เดินทางไปตรวจประเมินสถาบันการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าที่พักและค่าตอบแทน ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่ต่ํากว่าอัตราที่ทางราชการกําหนด
หมวด ๒
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา

ข้อ ๘ สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาให้การรับรองจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบัน การศึกษาที่จั ด การศึกษาระดั บปริญ ญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด ที่
คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ คณะกรรมการวิชาชีพต้องออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา
เมื่อผลการพิจารณาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบัน การศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพ ประกาศ
กําหนด
หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้มีอายุ ๕ ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการวิชาชีพได้มีมติรับรอง
สถาบันการศึกษานั้น
การออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้
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ข้อ ๑๐ หากผลการประเมิน สถาบั น การศึก ษาของสถาบั น การศึก ษาใดไม่ ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษานั้นจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองสถาบัน การศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพ กําหนดในข้อ ๘ ให้แ ล้วเสร็จภายใน
๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน พร้อมแจ้งให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพทําการประเมินซ้ํา
อีกครั้งหนึ่ง
ถ้า สถาบั น การศึ ก ษาไม่ยื่ น ผลการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดในวรรคหนึ่ ง
ถือว่าสถาบันการศึกษานั้นไม่ผ่านการรับรองและต้องยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่
ข้อ ๑๑ สถาบั น การศึ กษาต้ องยื่ น คํ าขอพร้ อมแบบประเมิน การรั บ รองสถาบั น การศึก ษา
เพื่อขอรับการประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ โดยยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนครบ
กําหนด ๕ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการวิชาชีพได้มีมติรับรองสถาบันการศึกษา
หากสถาบัน การศึกษาใดมีการปรับปรุงหลักสูต รของสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษานั้น
จะต้องยื่นคําขอพร้อมแบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ทุกครั้ง
ในกรณีที่สถาบันการศึกษายื่นคําขอมาแล้ว แต่คณะกรรมการวิชาชีพพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดในข้ อ ๖ ให้ ถื อ ว่ า คณะกรรมการวิ ช าชี พ ให้ ก ารรั บ รองจนกว่ า
ผลการพิจารณาจะเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาใดไม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ กํ า หนดในข้ อ ๘ ให้ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ
โดยคําแนะนําของคณะอนุกรรมการวิชาชีพมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนการรับรองสถาบันการศึกษานั้นได้
ข้อ ๑๓ สถาบั น การศึ ก ษาที่ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษา
ก่อนวัน ที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสถาบัน การศึกษานั้น ได้รับการรับรองตามประกาศนี้ และให้มี
อายุ ๕ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการวิชาชีพเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๑๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สร้อยสุดา วิทยากร
ประธานกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด

คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด
วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. ........
เรียน ผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................อายุ ...................... ปี
อยู่บ้านเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ..................................................ถนน ...........................................
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด ...................................
รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ..................................................... โทรสาร ..........................................
เป็นผู้บริหารของสถาบันการศึกษาชื่อ .............................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ..................................................ถนน ...........................................
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ........................................จังหวัด ...................................
รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ ..............................................................................................................
โทรสาร .................................................................... อีเมลล์ ..........................................................................
เป็นหน่วยงานสังกัด .......................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาฯ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
( ) ๑.หลักสูตร ชื่อ ............................................................................................. จํานวน ๒๕ ชุด
( ) ๒.สําเนาหนังสือรับรอง หรือยินยอมของสถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัตทิ างคลินกิ ทุกแห่ง
จํานวน ๒ ชุด
( ) ๓. สําเนาใบอนุญาตให้ตงั้ และ/หรือดําเนินการสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ/
หรือหน่วยงานทีจ่ ัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด (เฉพาะกรณี
สถาบันการศึกษาเอกชน) จํานวน ๒ ชุด
( ) ๔. แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งของหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต และสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง
จํานวน ๒ ชุด
( ) ๕. แผนผังแสดงห้องบรรยาย ห้องปฏิบัตกิ าร ห้องสมุด และห้องประชุม เป็นต้น จํานวน ๒ ชุด
( ) ๖. ข้อมูลหน่วยงานทีผ่ ลิตบัณฑิตปริญญาสาขากิจกรรมบําบัด จํานวน ๒๕ ชุด
( ) ๗. เอกสาร หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ......................................................................................
............................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................................. ผู้ยื่นคําขอ
(............................................................)
ตําแหน่ง ………………..………………………………………

หมายเหตุ ให้ผู้ยื่นคําขอจัดทํารายงานข้อมูลสถาบันการศึกษาส่งพร้อมคําขอจํานวน ๑ ฉบับ ตามหัวข้อ
ในหน้าที่ ๒
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ข้อมูลหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด
๑. คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา…………………………………………………………………….....................…………………………..
สถานที่ตั้ง……………………………………..…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………...………………………………………………………………………………………………..
กําหนดการเปิดการเรียนการสอนสาขากิจกรรมบําบัดครัง้ แรก ...............................................................
……………………………………………………...……………………………………………………………………………………….
๒. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต
๒.๑ ปรัชญา ……………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๒ วิสัยทัศน์ …………………………..…………………………………………………………………………………………….
๒.๓ พันธกิจ …………………………..……………………………………………………………………………………………….
๒.๔ วัตถุประสงค์ ................................................................................ …………...………………..………....
๓. การบริหารจัดการ
๓.๑ โครงสร้าง ระบบบริหารจัดการ และเป้าหมายของสถาบัน ……………...…..…………………………………
๓.๒ แผนดําเนินการ (โดยคร่าว)..............................................................................................................
๓.๓ แผนปฏิบัติการ (โดยคร่าว)...............................................................................................................
๓.๔ การมีส่วนร่วมของบุคลากรของสถาบัน ……………………….…………………..….……………………………….
๓.๕ การประเมินและพัฒนาระบบบริหารจัดการ …….…………………………….…….……………………………...
๔. คุณสมบัติและจํานวนอาจารย์
อาจารย์ผสู้ อนทีป่ ฏิบัติงานเต็มเวลาและอาจารย์พิเศษ
ชื่อ-สกุล
อาจารย์
ผู้สอนฯ

คุณวุฒิ/ชื่อสถาบันที่จบ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

เลขที่
ใบอนุญาต
ประกอบ
โรคศิลปะ

เลขทีส่ มาชิกสมาคม
นักกิจกรรมบําบัด/
อาชีวบําบัด
แห่งประเทศไทย
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คุณวุฒิ/ชื่อสถาบันที่จบ
ชื่อ-สกุล
อาจารย์พเิ ศษ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ/
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ

๕. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๖. หลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต
ตลอด
หมวด
หมวด
กระบวนวิชา หมวด
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
วิชา
วิชาชีพ ฝึกปฏิบัตงิ าน วิชา
ศึกษาทั่วไป เฉพาะ
ทางคลินิก เลือกเสรี
ปริญญาตรี.........................
(ปรับปรุงครั้งสุดท้าย พ.ศ. ….)

หลักสูตรได้รับการอนุมัตจิ าก
สภามหาวิทยาลัยเมือ่
..........................................
๖.๑ โครงสร้างหลักสูตร
๖.๑.๑ เนื้อหาครอบคลุมกลุม่ รายวิชาต่อไปนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน......................................หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาชีพเฉพาะ จํานวน......................................หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
กลุ่มวิชา……....……......…………………….….…....…จํานวน................................หน่วยกิต
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน......................................หน่วยกิต
ง. กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก จํานวน..................หน่วยกิต..............ชั่วโมง
๖.๑.๒ จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา

........

........

ปีการศึกษา
........
........

........

........

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
๖.๑.๓ สถานทีฝ่ ึกปฏิบัตงิ าน
สถานที่ฝกึ ปฏิบัตงิ าน

อาจารย์ประจําสถานที่
ฝึกปฏิบัตงิ าน*

เลขที่ใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ

โรงพยาบาล...................................
สถาบัน..........................................
ศูนย์ .............................................
อื่นๆ .............................................
( * หมายถึง นักกิจกรรมบําบัดผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตทิ างคลินิก )
๗. ระบบการดูแลนักศึกษา
๗.๑ ระบบการสนับสนุน และการให้คําแนะนํานักศึกษา..............................................………………………
๗.๑.๑ กระบวนการเรียนการสอน……………………………………………………………………………………….
๗.๑.๒ การวัดและประเมินผล........................................................................…………………………….
๗.๒ กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
๗.๒.๑ แผนงานและกิจกรรม…………………..……………………..…………………………………………………..
๗.๒.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม……………………………..……………………………………….…….
๗.๒.๓ การประเมินและปรับปรุง …………………………………..…………………………………………………..
๗.๒.๔ ระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาในกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา…………….…………………………………
๘. อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกิจกรรมบําบัดสําหรับการจัดการเรียนการสอน สวัสดิการ
และนันทนาการ
๘.๑.๑ อาคาร สถานที่ และทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ก. ห้องเรียนและอุปกรณ์การสอน...................................................................................
ข. สื่อการศึกษาและห้องสมุด.........................................................................................
ค. อื่นๆ .............................................................................................................................................
๘.๑.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกิจกรรมบําบัด...........................................................................
๘.๑.๓ การจัดสวัสดิการและนันทนาการสําหรับนักศึกษา............................................................
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๙. ห้องสมุดและ/หรือห้องศึกษาด้วยตนเอง
............................................................................................................................................................
๑๐. การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
๑๐.๑ ลักษณะการจัดการเรียนการสอน............................................................................................
๑๐.๒ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน.................................................................................
๑๑. นโยบาย แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
……………..………………..……………………….………………………………………………………………………….…….
๑๒. การบริการวิชาการ
๑๒.๑ แผนงานและกิจกรรม …………..…………………………………..………………………………………………..
๑๒.๒ การดําเนินงาน การประเมิน และการปรับปรุง ………………………………………………………………
๑๓. การประกันคุณภาพ
๑๓.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ…………………………………………………………….....................
๑๓.๒ การตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก…………………….……………….
ลงชื่อ ............................................... ผู้ยื่นคําขอ
ตําแหน่ง ………………………………………..

แบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขากิจกรรมบําบัด
ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขากิจ กรรมบําบัด เป็นสาขาการประกอบโรคศิล ปะตามพระราชบัญ ญัติการประกอบโรคศิล ปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด
จึงได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัดพร้อมทั้งกําหนดให้มีการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
การรับรองสถาบันการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด อันจะส่งผลโดยตรงต่อการประกัน
คุณภาพของผู้ที่จ ะสําเร็จการศึกษาในสาขากิจ กรรมบําบัด ที่จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ รวมทั้งเพื่อ คุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ
ด้านกิจกรรมบําบัดให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัดจึงเห็นสมควรดําเนินการ ดังนี้
๑. พิจ ารณาให้ก ารรับ รองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีส าขากิจ กรรมบําบัด (ทั้ง ในกรณีสถาบันใหม่ห รือ สถาบันการศึก ษา
ที่จัดการศึกษาก่อนกฎหมายประกาศใช้)
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด (ทัง้ กรณีสถาบันใหม่หรือสถาบันการศึกษาที่จดั การศึกษาก่อนกฎหมาย
ประกาศใช้)

๒-๑๒

แบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด
คณะ.................................................ชื่อสถาบันการศึกษา...........................................................................วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.......................................................
ให้สถาบันการศึกษาประเมินตนเองโดยทําเครื่องหมาย 3 ลงใน (......) ถ้ามีองค์ประกอบนั้น ๆ
ผลการประเมินของ

ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถาบันการศึกษา

(......)
(......)
(......)
(......)

องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน
๑. คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๑.๑ – ๑.๔ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
*๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

*๑.๒
*๑.๓

มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างน้อยเทียบเท่าระดับสาขาวิชาดําเนินการ

มีปรัชญาและวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสาขากิจกรรมบําบัดกําหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
๑.๔ มี ร ะบบบริ ห ารที่ ชั ด เจน เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
โดยพิจารณาจาก การบริหารงานทั่วไปการบริหารการศึกษา ซึ่งต้องทําเป็นระเบียบของ
สถาบันการศึกษาและประกาศให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบทัว่ กัน

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ
ความเห็น
มี/ไม่มี
เพิ่มเติม

หลักฐาน
อ้างอิงของ
สถาบันการ
ศึกษา (ถ้ามี)

๓-๑๒
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถาบันการศึกษา

(......)
(......)
(......)

(......)
(......)

องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ

มี/ไม่มี
๒. การบริหารจัดการ ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
*๒.๑ สถาบันการศึกษามีเกณฑ์การสรรหาหัวหน้าหน่วยงาน
๒.๒ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
และพัฒนาอาจารย์ได้
๒.๓ มีการจัดทําแผนดําเนินการระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีให้ชัดเจน ได้แก่ แผนการจัดหาและ
พัฒนาอาจารย์ บุคลากรสนับสนุน แผนพัฒนาหลักสูตร แผนจัดหาครุภัณฑ์ เครือ่ งมือและ
โสตทัศนูปกรณ์ แผนพัฒนางานวิจัย แผนความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรที่เป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน
๒.๔ มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปี เพื่อให้สามารถดําเนินการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร และพัฒนาอาจารย์ได้
๒.๕ มีการสรุปผลการดําเนินงานประจําปีและจัดทําเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

ความเห็น
เพิ่มเติม

หลักฐาน
อ้างอิงของ
สถาบันการ
ศึกษา (ถ้ามี)

๔-๑๒
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถาบันการศึกษา

(......)

(......)
(......)
(......)
(......)

องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ

มี/ไม่มี
๓. คุณสมบัติและจํานวนอาจารย์
*๓.๑ มีอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขากิจกรรมบําบัดอย่างน้อย ๕ คน โดยร้อยละ ๘๐ ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด และเป็นสมาชิกของสมาคม
นักกิจกรรมบําบัด/อาชีวบําบัดแห่งประเทศไทย และอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย
2 คน ต้องทําหน้าทีร่ ับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร
๓.๒ อาจารย์ประจําสาขากิจกรรมบําบัด จํานวนร้อยละ ๘๐ ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด และเป็นสมาชิกของสมาคมนักกิจกรรมบําบัด/
อาชีวบําบัดแห่งประเทศไทย
๓.๓ อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนที่ปฏิบัติงานประจํา: นักศึกษา = ๑ : ๘ ตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตามเกณฑ์สาํ นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔)
๓.๔ อัตราส่วนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก : นักศึกษา = ๑ : ๘
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓.๕ การพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษาหลักสูตร
สาขากิจกรรมบําบัด จะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทําแผน/โครงการที่ชัดเจน
เพื่อพัฒนาอาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย

ความเห็น
เพิ่มเติม

หลักฐาน
อ้างอิงของ
สถาบันการ
ศึกษา (ถ้ามี)

๕-๑๒
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถาบันการศึกษา

องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน

มี/ไม่มี

(......)

๔. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๔.๑ จะต้องเป็นผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือ
เทียบเท่า

(......)

* ๔.๒

(......)
(......)

ผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ

มีระบบการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
๕. หลักสูตร
*๕.๑ โครงสร้างหลักสูตร
๕.๑.๑ ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปี
๕.๑.๒ จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๑.๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
๑.๒) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑.๔) กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ

ความเห็น
เพิ่มเติม

หลักฐาน
อ้างอิงของ
สถาบันการ
ศึกษา (ถ้ามี)

๖-๑๒
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถาบันการศึกษา

(......)

(......)

องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ

มี/ไม่มี
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๒.๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย
กระบวนวิชาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ประสาทกายวิภาคศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับออโธปิดกิ ส์ จิตเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ พยาธิวิทยา หลักการพื้นฐานทาง
การพยาบาล ฯลฯ
๒.๒) กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก) กลุ่มรายวิชาภาคทฤษฎี และ/หรือกลุม่ รายวิชาภาคปฏิบัติ
ที่ไม่บังคับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชา ต้องมีเนือ้ หาครอบคลุม
ดังต่อไปนี้
- กรอบแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางกิจกรรมบําบัด
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมบําบัด
- การสัมมนา และการวิจัยทางกิจกรรมบําบัด
- ชีวกลศาสตร์ประยุกต์ทางกิจกรรมบําบัด
- การให้เหตุผลทางคลินกิ กิจกรรมบําบัด
- กิจกรรมบําบัดในกลุ่มที่มีความบกพร่องด้านการสื่อความหมาย
- กิจกรรมบําบัดในกลุ่มผู้สงู อายุ

ความเห็น
เพิ่มเติม

หลักฐาน
อ้างอิงของ
สถาบันการ
ศึกษา (ถ้ามี)

๗-๑๒
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถาบันการศึกษา

(......)
(......)
(......)
(......)
(......)
(......)
(......)
(......)

องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ

มี/ไม่มี
ข) กลุ่มรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่บังคับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชา
ต้องมีจํานวนหน่วยกิต และกระบวนวิชาที่มีเนือ้ หาครอบคลุม
ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมการดําเนินชีวิตและสื่อการบําบัด ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
(ประกอบไปด้วย พัฒนาการ สือ่ การบําบัด และวิเคราะห์กจิ กรรม)
- การดัดแปลงอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีเครื่องช่วย และ
อุปกรณ์ดาม ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
- กิจวัตรประจําวัน ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต
- การประเมินทางคลินกิ กิจกรรมบําบัด ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต
- กิจกรรมบําบัดในกลุ่มทีม่ ีความบกพร่องด้านพัฒนาการและ
การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
- กิจกรรมบําบัดในกลุ่มทีม่ ีความบกพร่องของสมรรถภาพร่างกาย
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
- กิจกรรมบําบัดในกลุ่มทีม่ ีความบกพร่องด้านจิตสังคม
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
- กิจกรรมบําบัดในชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต

ความเห็น
เพิ่มเติม

หลักฐาน
อ้างอิงของ
สถาบันการ
ศึกษา (ถ้ามี)

๘-๑๒
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถาบันการศึกษา

(......)

(......)
(......)

(......)
(......)

องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ

มี/ไม่มี
ค) กลุ่มรายวิชาฝึกปฏิบัติทางคลินิก ต้องมีจํานวนระยะเวลา
การฝึกปฏิบัติง านทั้งหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
ทั้งนี้ เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑๗ หน่วยกิต และต้องฝึกปฏิบัติกบั
ผู้รับบริการ ๒ ใน ๓ กลุ่ม จากกลุ่มต่อไปนี้
- กลุ่มความบกพร่องด้านพัฒนาการและการเรียนรู้
- กลุ่มความบกพร่องของสมรรถภาพร่างกาย
- กลุ่มความบกพร่องด้านจิตสังคม
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

*๕.๒ สถาบันการศึกษามีการประสานการฝึกปฏิบัตงิ านด้านกิจกรรมบําบัดในโรงพยาบาล
สถานศึกษา หน่วยงานราชการ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือ
สถานประกอบการทีม่ ีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทสี่ ถาบันการศึกษานั้นกําหนด
๖. ระบบการดูแลนักศึกษา ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖.๑ มีหน่วยงานรับผิดชอบทําหน้าที่ดูแล สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาทัง้ ในหลักสูตรและ
เสริมหลักสูตร

*๖.๒ มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการศึกษา
ช่วยเหลือและป้องกันแก้ไขปัญหาการศึกษา และปัญหาอื่นๆ

ความเห็น
เพิ่มเติม

หลักฐาน
อ้างอิงของ
สถาบันการ
ศึกษา (ถ้ามี)

๙-๑๒

ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถาบันการศึกษา

(......)
(......)
(......)
(......)
(......)
(......)

องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ

มี/ไม่มี
๗. อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกิจกรรมบําบัดสําหรับการจัดการศึกษา
สวัสดิการและนันทนาการ ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๗.๑ มีอาคาร สถานทีส่ ําหรับการจัดการศึกษา และมีห้องปฏิบัติการทาง
กิจกรรมบําบัด
๗.๑.๑ มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องทํางานของอาจารย์ และ
บุคลากรเพียงพอต่อการดําเนินการสอนทีม่ ีคุณภาพ
๗.๑.๒ มีห้องปฏิบัติการกิจกรรมบําบัด และอุปกรณ์ เครื่องใช้เพียงพอ และพร้อมใช้
๗.๑.๓ มีห้องฝึกปฏิบัติการทางคลินิกกิจกรรมบําบัด และอุปกรณ์ เครื่องใช้เพียงพอ และ
พร้อมใช้
๗.๑.๔ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เหมาะสมและ
มีอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ และพร้อมใช้
๗.๑.๕ มีเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อให้นกั ศึกษาใช้สืบค้น
ข้อมูลได้ตลอดเวลา
๗.๑.๖ มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สําหรับการจัดการศึกษาในวิชาต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เหมาะสม และพร้อมใช้ตลอดเวลา

ความเห็น
เพิ่มเติม

หลักฐาน
อ้างอิงของ
สถาบันการ
ศึกษา (ถ้ามี)

๑๐-๑๒
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถาบันการศึกษา

(......)

(......)
(......)
(......)
(......)
(......)

องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ

มี/ไม่มี
๗.๒ มีการจัดสรรพื้นทีเ่ พื่อให้นกั ศึกษาได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และทํากิจกรรมนันทนาการ
๘. ห้องสมุด และ/หรือห้องศึกษาด้วยตนเอง
*๘.๑ มีตํารา/หนังสือทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางกิจกรรมบําบัดที่ทันสมัย ไม่ต่ํากว่า
๓๐ ชื่อเรื่อง
๘.๒ จํานวนตํารา/หนังสือทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาตามหลักสูตรต่อจํานวนนักศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เล่ม ต่อ ๑ คน
*๘.๓ มีหลักฐานการรับวารสารทางกิจกรรมบําบัดในประเทศหรือต่างประเทศจํานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ ชื่อเรื่อง
*๘.๔ มีระบบการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศที่
ทันสมัย
๘.๕ มีเวลาบริการไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ความเห็น
เพิ่มเติม

หลักฐาน
อ้างอิงของ
สถาบันการ
ศึกษา (ถ้ามี)

๑๑-๑๒

ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถาบันการศึกษา

ผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ

องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมิน

มี/ไม่มี

ความเห็น
เพิ่มเติม

๙. การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
*๙.๑ มีแผนการมอบหมายภาระงานด้านการสอนให้อาจารย์ประจําแต่ละคนตลอดหลักสูตร

(......)
(......)

*๙.๒ มีการจัดทําประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชาในหลักสูตร
*๙.๓ มีแผนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
*๙.๔ มีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ทุกภาคการศึกษา
*๙.๕ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหน่วยงานเป็นระยะ เพื่อประกันคุณภาพของ

(......)
(......)
(......)

ผลผลิต
หมายเหตุ

*

หมายถึง องค์ประกอบและเกณฑ์ตอ้ งมีครบตามที่กําหนด

ลงชื่อ …………………………………….…………… ผู้รับรองการประเมินตนเอง
(
)
ตําแหน่งประธานหลักสูตร
ลงชื่อ …………………………………….…………… ผู้รับรองการประเมิน
(
)
ตําแหน่งคณบดี

ลงชื่อ ………………..…..…………………… ผู้รบั รองการประเมินตนเอง
(
)
ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน

หลักฐาน
อ้างอิงของ
สถาบันการ
ศึกษา (ถ้ามี)

๑๒-๑๒
สรุปผลการประเมิน ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(.....) ผ่าน
(.....) ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ …………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)

ลงชื่อ ……………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)

ลงชื่อ …………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)

ลงชื่อ ……………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)

ลงชื่อ …………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)

ลงชื่อ ……………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)

ลงชื่อ …………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)

วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.......................................

เกณฑ์มาตรฐาน
การรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบําบัด
.............................
สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนหลัก สูตรสาขากิจกรรมบําบัด
ต้องมีองค์ประกอบของสถาบันการศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความประสงค์จะจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขากิจกรรมบําบัด ต้องมีคุณสมบัติ มีความพร้อมในการจัดการศึกษา และมีทรัพยากรด้านต่างๆ ครบถ้วน
ตามหัวข้อต่อไปนี้
๑.๑ คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
๑.๒ การบริหารจัดการ
๑.๓ คุณสมบัติและจํานวนอาจารย์
๑.๔ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑.๕ หลักสูตร
๑.๖ ระบบการดูแลนักศึกษา
๑.๗ อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกิจกรรมบําบัดสําหรับการจัดการเรียน
การสอน สวัสดิการและนันทนาการ
๑.๘ ห้องสมุด และ/หรือห้องศึกษาด้วยตนเอง
๑.๙ การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ข้อ ๒ คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่ขอเปิดดําเนินการหลักสูตร
ปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด มีดังนี้
๒.๑ เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีการ
จัดการศึกษาระดับปริญญา และมีบรรยากาศทางวิชาการที่เสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่นักศึกษา
๒.๒ มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างน้อยระดับสาขาวิชา โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะผู้รับผิดชอบดําเนินการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารและการพัฒนาหน่วยงาน
๒.๓ มีปรัชญาและวัตถุป ระสงค์เ พื่อ ผลิตบัณฑิตสาขากิจกรรมบําบัดกําหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
๒.๔ มีร ะบบบริห ารที่ชัดเจน เพื่อสนับ สนุนการจัดการศึกษาให้บ รรลุวัตถุประสงค์
โดยพิจารณาจากการบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา ซึ่งต้องทําเป็นระเบียบของสถาบันการศึกษาและ
ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน
ข้อ ๓ การบริหารจัดการ ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา บุคลากรทางด้านครู-อาจารย์
๓.๑ สถาบันการศึกษามีเกณฑ์การสรรหาหัวหน้าหน่วยงาน สําหรับผู้ที่จะเป็นหัวหน้า
หน่วยงานและผู้บริหารหลักสูตรสาขากิจกรรมบําบัด จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการเป็นผู้นํา มีคุณวุฒิและ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่องานกิจกรรมบําบัดและ
การวิจัย

๒
๓.๒ มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
และพัฒนาอาจารย์ได้
๓.๓ มีการจัดทําแผนดําเนินการระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีให้ชัดเจน ได้แก่ แผนการ
จัด หาและพั ฒ นาอาจารย์ บุ คลากรสนับ สนุน แผนพั ฒ นาหลั ก สูต ร แผนจั ด หาครุ ภัณ ฑ์ เครื่อ งมือ และ
โสตทัศนูปกรณ์ แผนพัฒนางานวิจัย แผนความร่วมมือกับสถาบันหรือองค์กรที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
๓.๔ มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปี เพื่อให้สามารถดําเนินการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร และพัฒนาอาจารย์ได้
๓.๕ มีการสรุปผลการดําเนินงานประจําปีและจัดทําเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๔ คุณสมบัติและจํานวนอาจารย์
๔.๑ มีอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขากิจกรรมบําบัดอย่างน้อย ๕ คน โดยร้อยละ ๘๐
ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด และเป็นสมาชิกของสมาคมนักกิจกรรมบําบัด/
อาชีวบําบัดแห่งประเทศไทย และอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ต้องทําหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารหลักสูตร
๔.๒ อาจารย์ประจําสาขากิจกรรมบําบัด จํานวนร้อ ยละ ๘๐ ต้องมีใบอนุญาตเป็น
ผู้ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขากิ จ กรรมบํ า บัด และเป็ น สมาชิ ก ของสมาคมนั ก กิ จ กรรมบํ า บัด /อาชีว บํ า บั ด
แห่งประเทศไทย
๔.๓ อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนที่ปฏิบัติงานประจํา : นักศึกษา = ๑ : ๘ ตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตามเกณฑ์สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔)
๔.๔ อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด โดยมีอัตราส่วนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก : นักศึกษา = ๑ : ๘
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔.๕ การพัฒ นาอาจารย์ มหาวิท ยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่จ ะจัดการศึก ษาระดับ
ปริญญาตรีสาขากิจกรรมบําบัด จะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดทําแผน/โครงการที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาอาจารย์
ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย
ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๕.๑ จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์หรือ
เทียบเท่า
๕.๒ มีระบบการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
ข้อ ๖ หลักสูตร
๖.๑ โครงสร้างหลักสูตร
๖.๑.๑ ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปี
๖.๑.๒ จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๑.๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
๑.๒) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
๑.๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

๓
๑.๔) กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๒.๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย
กระบวนวิชาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ประสาทกายวิภาคศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับออโธปิดิกส์
จิตเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ พยาธิวิทยา หลักการพื้นฐานทางการพยาบาล ฯลฯ
๒.๒) กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก) กลุ่มรายวิชาภาคทฤษฎี และ/หรือกลุ่มรายวิชาภาคปฏิบัติ
ที่ไม่บังคับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชา ต้องมีเนื้อหาครอบคลุม ดังต่อไปนี้
- กรอบแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางกิจกรรมบําบัด
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมบําบัด
- การสัมมนา และการวิจัยทางกิจกรรมบําบัด
- ชีวกลศาสตร์ประยุกต์ทางกิจกรรมบําบัด
- การให้เหตุผลทางคลินิกกิจกรรมบําบัด
- กิจ กรรมบํ า บั ด ในกลุ่ ม ที่ มีค วามบกพร่ อ งด้ า นการ
สื่อความหมาย
- กิจกรรมบําบัดในกลุ่มผู้สูงอายุ
ข) กลุ่ มรายวิ ชาภาคทฤษฎี และปฏิ บั ติ ต้ องมี จํ านวนหน่ วยกิ ต
และกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุม ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมการดําเนินชีวิตและสื่อการบําบัด ไม่น้อยกว่า
๔ หน่วยกิต
- การดัดแปลงอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
เครื่องช่วย และอุปกรณ์ดาม ไม่น้อยกว่า
๓ หน่วยกิต
- กิจวัตรประจําวัน ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต
- การประเมินทางคลินิกกิจกรรมบําบัด ไม่นอ้ ยกว่า
๒ หน่วยกิต
- กิ จ กรรมบํ า บั ด ในกลุ่ ม ที่ มี ค วามบกพร่ อ งด้ า น
พัฒนาการและการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
- กิจกรรมบําบัดในกลุ่มที่มีความบกพร่องของ
สมรรถภาพร่างกาย ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
- กิจกรรมบําบัดในกลุ่มที่มีความบกพร่องด้าน
จิตสังคม ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
- กิจกรรมบําบัดในชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต
ค) กลุ่ ม รายวิ ช าฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก ต้ อ งมี จํ า นวน
ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานทั้งหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ทั้งนี้ เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑๗ หน่วยกิต
และต้องฝึกปฏิบัติกับผู้รับบริการ ๒ ใน ๓ กลุ่ม จากกลุ่มต่อไปนี้

๔
- กลุ่มความบกพร่องด้านพัฒนาการและการเรียนรู้
- กลุ่มความบกพร่องของสมรรถภาพร่างกาย
- กลุ่มความบกพร่องด้านจิตสังคม
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๖.๒ สถาบั น การศึ ก ษามี ก ารประสานการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านด้ า นกิ จ กรรมบํ า บั ด
ในโรงพยาบาล สถานศึกษา หน่วยงานราชการ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือสถาน
ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษานั้นกําหนด
ข้อ ๗ ระบบการดูแ ลนั ก ศึ ก ษา ประเมิน ตามเกณฑ์ป ระกัน คุณ ภาพของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๗.๑ มี ห น่ วยงานรับ ผิด ชอบทํ าหน้ าที่ ดูแ ล สนั บ สนุ น และพัฒ นานั ก ศึ กษาทั้ ง ใน
หลักสูตรและเสริมหลักสูตร
๗.๒ มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการศึกษา
ช่วยเหลือและป้อ งกันแก้ไขปัญ หาการศึกษาและปัญ หาอื่นๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริม เจตคติอันดีง ามให้แก่
นักศึกษา
ข้อ ๘ อาคารสถานที่ เครื่อ งมือและอุป กรณ์ท างกิจ กรรมบําบัดสําหรับ การจัดการศึก ษา
สวัสดิการและนันทนาการ ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘.๑ มีอาคาร สถานที่สําหรับการจัดการศึกษา และมีห้องปฏิบัตกิ ารทางกิจกรรมบําบัด
๘.๑.๑ มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องทํางานของ
อาจารย์ และบุคลากรเพียงพอต่อการดําเนินการสอนที่มีคุณภาพ
๘.๑.๒ มีห้องปฏิบัติการกิจกรรมบําบัด และอุปกรณ์ เครื่องใช้เพียงพอ และพร้อมใช้
๘.๑.๓ มีห้องฝึก ปฏิบัติการทางคลินิกกิจกรรมบําบัด และอุปกรณ์ เครื่องใช้
เพียงพอ และพร้อมใช้
๘.๑.๔ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เหมาะสมและ
มีอุปกรณ์จํานวนเพียงพอ และพร้อมใช้
๘.๑.๕ มีเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาใช้
สืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา
๘.๑.๖ มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สําหรับการจัดการศึกษาในวิชาต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เหมาะสม และพร้อมใช้ตลอดเวลา
๘.๒ มีการจัดสรรพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นที่อ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และทํากิจกรรมนันทนาการ
ข้อ ๙ ห้องสมุด และ/หรือห้องศึกษาด้วยตนเอง
๙.๑ มีตํารา/หนังสือที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางกิจกรรมบําบัดที่ทันสมัย ไม่ต่ํากว่า
๓๐ ชื่อเรื่อง
๙.๒ จํานวนตํารา/หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาตามหลักสูตรต่อจํานวนนักศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เล่ม ต่อ ๑ คน

๕
๙.๓ มีหลักฐานการรับวารสารทางกิจกรรมบําบัดในประเทศหรือต่างประเทศจํานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ ชื่อเรื่อง
๙.๔ มี ร ะบบการสืบ ค้ นข้อ มูล และฐานข้อ มูล ทั้ง จากภายในและภายนอกประเทศ
ที่ทันสมัยและเหมาะสม
๙.๕ มีเวลาบริการไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ข้อ ๑๐ การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
๑๐.๑ มีแผนการมอบหมายภาระงานด้านการสอนให้อาจารย์ประจําแต่ละคนตลอด
หลักสูตร
๑๐.๒ มีการจัดทําประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชาในหลักสูตร
๑๐.๓ มีแผนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
๑๐.๔ มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา
๑๐.๕ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหน่วยงานเป็นระยะตามความเหมาะสม
เพื่อประกันคุณภาพของผลผลิต
.............................

หนังสือรับรองที่ ‹‹

››
หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาสาขากิจกรรมบําบัด
อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขากิจกรรมบําบัดเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบําบัด
ออกหนังสือรับรองฉบับนี้แก่

‹‹ชื่อสถาบันการศึกษา››
ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพได้รับรองให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ..................................................
ออกให้ ณ วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. .... ถึง วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. ....

(
)
กรรมการวิชาชีพและเลขานุการ

(

)
ประธานกรรมการวิชาชีพ

