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มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชากายอุปกรณ์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ชื'อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  โรงเรียนกายอุปกรณ์สิร ินธร คณะแพทยศาสตร์ศิร ิราชพยาบาล 
 

หมวดที' ๑ ข้อมูลท ั'วไป 
 
๑. รหัสและชื'อหลักสูตร  

ภาษาไทย หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอปุกรณ์ 
ภาษาองักฤษ Bachelor of Science Program in Prosthetics and Orthotics  
 

๒. ชื'อปริญญาและสาขาวิชา   
ชื8อเตม็  วิทยาศาสตรบณัฑิต (กายอปุกรณ์) 

Bachelor of Science (Prosthetics and Orthotics)  
ชื8อยอ่           วท.บ. (กายอปุกรณ์)  

B.Sc. (Prosthetics and Orthotics)      
 

๓. วิชาเอก          ไมมี่ 
 

๔. จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมน้่อยกวา่ ๑๔๗ หนว่ยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร  

๕.๑ รูปแบบ  
  หลกัสตูรปริญญาตรี (๔ ปี) ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕.๒ ประเภทของหลักสูตร  
  หลกัสตูรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
๕.๓ ภาษาที'ใช้   
  ใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการจดัการเรียนการสอน 
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๕.๔ การรับเข้าศึกษา   
  เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัมหิดล เรื8อง การรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื8อเข้าศึกษา

ตอ่หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอปุกรณ์ 
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื'น 

  เป็นหลกัสตูรของคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียวคือ วิทยาศาสตรบณัฑิต (กายอปุกรณ์) 
 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร  
๖.๑ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ปรับปรุงจากหลกัสตูรกายอปุกรณศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ8งเปิดการสอนในภาคการศกึษาที8 ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
๖.๒ เริ8มใช้ในภาคการศกึษาที8 ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั8นกรองหลกัสูตรประจําคณะได้พิจารณารับรองหลกัสูตรในการประชุม 

ครั Rงที8 ๑/๒๕๖๑ เมื8อวนัที8 ๒๓ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั8นกรองหลักสูตรระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณา

รับรองหลกัสตูรในการประชมุ ครั Rงที8 ๖/๒๕๖๑ เมื8อวนัที8 ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๕ ที8ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร              

เมื8อการประชมุครั Rงที8 ๑๓/๒๕๖๑ เมื8อวนัที8 ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๖.๖ สภามหาวิทยาลยัมหิดลได้อนุมัติหลกัสูตร เมื8อการประชุมครั Rงที8 ๕๓๔ เมื8อวนัที8 ๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๑ 
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที'มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่า เป็นหลกัสูตรที8มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิปีการศกึษา ๒๕๖๓ (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 
๘. อาชีพที'สามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

- นกักายอปุกรณ์ 

- อาจารย์ด้านกายอปุกรณ์ 

- นกัวิจยัด้านกายอปุกรณ์ 

- นกัวิชาการ 
- ศกึษาตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษาทั Rงในประเทศและตา่งประเทศ 
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๙. ชื'อ  - นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้ ร ับผิดชอบ
หลักสูตร  

ที' ช ื'อ-นามสกุล 
ตาํแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขา)/สถาบัน/ 

ปีท ี'สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการล่าสุด               

ในรอบ ๕ ปี 
๑ แพทย์หญิงนวพร 

ชชัวาลพาณิชย์ 
 
เลขประจําตวับตัร
ประชาชน 
๓ ๑๐๑๘ ๐๑๒๖x xx x 

ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 
 

Certificate 
(Pedorthics)/Board for 
Certification in Pedorthics/
ค.ศ. 2003 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/ 
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ป.ชั Rนสงู (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/
มหาวิทยาลยัมหิดล/                
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต)  
/มหาวิทยาลยัมหิดล/              
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

Chadchavalpanichaya 
N.,Prakotmongkol V., Polhan N., 
Rayothee P., Seng-Iad S. 
Effectiveness of the custom-
mold room temperature 
vulcanizing silicone toe 
separator on hallux valgus: A 
prospective, randomized single-
blinded controlled trial 
Prosthetics and Orthotics 

International. 2017: March 20: 
1–8  

๒ นายแพทย์สนัต ิ              
อศัวพลงัชยั 
 
เลขบตัรประจําตวั
ประชาชน  
๓ ๑๐๒๐ ๐๐๕๐x xx x 
 

ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 
 

Certificate (Orthotics)/ 
Northwestern University/
ค.ศ. 2006 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)/
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/ 
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ป.ชั Rนสงู (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั/
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต)/
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั/
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

Sathaponsathid A., 
Assawapalangchai S. 
Effects of custom-molded 
silicone medial arch supports 
and silicone heel cushions on 
plantar foot pressure  
Thai Rehabil Med. 2016: 26(3): 
98–103 
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ที' ช ื'อ-นามสกุล 
ตาํแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขา)/สถาบัน/ 

ปีท ี'สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการล่าสุด               

ในรอบ ๕ ปี 

๓ แพทย์หญิงธนิษฐา 
ธนาเกียรตภิิญโญ 
 
เลขบตัรประจําตวั
ประชาชน  
๓ ๓๖๙๙ ๐๐๐๑x xx x 
 

อาจารย์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/ 
แพทยสภา/พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ป.ชั Rนสงู (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/
มหาวิทยาลยัมหิดล/                
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต)/
มหาวิทยาลยัมหิดล/                
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

Thanakiatpinyo T., Suwannatrai 
S., Suwannatrai U., Khumkaew 
P., Wiwattamongkol D., 
Vannabhum M., Pianmanakit S., 
Kuptniratsaikul V.  
The efficacy of traditional Thai 
massage in decreasing 
spasticity in elderly stroke 
patients 
Clin Interv Aging. 2014: 9: 1311–
1319 

๔ แพทย์หญิงรัชริน  
คงคะสวุรรณ 
 
เลขบตัรประจําตวั
ประชาชน  
๕ ๗๐๙๙ ๙๐๐๐x xx x 
 

อาจารย์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู /
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ป.ชั Rนสงู (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/
มหาวิทยาลยัมหิดล/               
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต)/
มหาวิทยาลยัมหิดล/                
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

Tunwattanapong P., 
Kongkasuwan R., 
Kuptniratsaikul V. 
The effectiveness of a neck 
and shoulder stretching 
exercise program among office 
workers with neck pain: A 
randomized controlled trial 
Clinical Rehabilitation. 2016: 
30(1): 64–72 

๕ นางสาวศศธิร  
สขุถมยา 
 
เลขบตัรประจําตวั
ประชาชน  
๓ ๑๐๒๒ ๐๐๙๖x xx x  
 

อาจารย์ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศกึษา)/
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ/พ.ศ. ๒๕๕๔ 
วท.บ. (กายอปุกรณ์)/
มหาวิทยาลยัมหิดล/               
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

ศศธิร สขุถมยา., นิศารัตน์ โอภาส
เกียรติกลุ 
การพัฒนาโรงเรียนกายอุปกรณ์
สิร ินธรจนได้รับการรับรองจาก
องค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์
นานาชาต  ิในระดับสูงสุดอย่าง
สมบูรณ์ 
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เวชบันทึกศิริราช.  2557: 7 (1) :  
36–45 

 

๑๐. สถานที'จัดการเรียนการสอน  
1. มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
2. คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
3. โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  
4. ในกรณีของการฝึกงานเพิ8มพูนประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติในคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล สถาบนัสิรินธรเพื8อการฟืRนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แหง่ชาต ิกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสขุ หรือหนว่ยงานบริการอื8นทั Rงภาครัฐและเอกชน 
 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที'จาํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 นโยบายของรัฐบาลเมื8อปี ๒๕๕๖ เกี8ยวกับการพฒันาศนูย์กลางบริการด้านสุขภาพ (Medical 
Service Hub) กําหนดให้ มีการบูรณาการวงการแพทย์ระหว่าง กระทรวง สาธ ารณสุขแล ะ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื8อพัฒนาวงการแพทย์ของไทยให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านสุขภาพ 
สอดคล้องตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที8 ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที8ผลกัดนั ให้
ยกระดบัการให้บริการด้านสุขภาพ และบริการด้านสาธารณสุข ทั Rงด้านบุคลากรและมาตรฐานการ
ให้บริการเพื8อก้าวสู่การเป็นศนูย์กลางในการให้บริการอันเป็นที8ยอมรับในระดบัสากล ทั Rงนี Rข้อมูลจาก
สํานกังานสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาต ิณ วนัที8 ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ แสดง
ให้เห็นว่าประเทศไทย มีผู้พิการด้านการเคลื8อนไหวที8ต้องการใช้กายอปุกรณ์ ๗๕๒,๖๔๓ คน ดงันั Rนการ
ผลิตนักกายอุปกรณ์เพื8อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการด้านการเคลื8อนไหวให้สามารถดํารงชีวิต
ใกล้เคียงกบัคนปกติมากที8สดุ เพื8อรองรับความต้องการของประเทศ จึงเป็นเรื8องที8สําคญัอนัจะเป็นส่วน
ชว่ยในการสร้างผลผลิต พฒันาเศรษฐกิจให้ประเทศด้วยเชน่กนั 

 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 การเปลี8ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทยในอนาคตมีแนวโน้มเป็นสังคมเดี8ยว ที8มีสัดส่วน
ประชากรสงูอายแุละบคุคลที8รอดชีวิตจากโรคภยัไข้เจ็บและอบุตัเิหตโุดยมีภาวะทพุพลภาพหลงเหลืออยู่
เพิ8มขึ Rน ดงันั Rน การมีนักกายอุปกรณ์ซึ8งเป็นส่วนหนึ8งของงานฟืRนฟูสมรรถภาพจะช่วยให้ผู้ สูงอายุและ
บคุคลทพุพลภาพสามารถชว่ยเหลือตนเอง และดํารงตนในสงัคมได้อยา่งมีคณุภาพและมีอิสระมากขึ Rน  
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๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ  ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี'ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับนโยบายของประเทศที8มี
เปา้หมายคือการเป็นศนูย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ระดบันานาชาต ิการพฒันาหลกัสตูรฯจงึเน้น
การผลิตบณัฑิตที8มีความเชี8ยวชาญทั Rงความรู้และทักษะทางด้านกายอุปกรณ์ เพื8อตอบสนองความ
ต้องการบคุลากรในสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ โดยยดึหลกัคณุธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ร่วมกบัการ
ประยกุต์ใช้ทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที8 ๒๑ เพื8อการพฒันาตนเองทั Rงด้านการวิเคราะห์ การสื8อสาร 
การร่วมมือ ความคดิสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๑๒.๒ ความเกี'ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลยัมหิดล มีพนัธกิจที8มุ่งเน้นในการสร้างประโยชน์สขุทั Rงในด้านสขุภาพ ศาสตร์ ศิลป์ 
และนวตักรรมให้แก่สงัคม โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ8งนอกเหนือจากการให้บริการทาง
การแพทย์อย่างมีคณุภาพและทนัสมยัแล้ว ยงัมีพนัธกิจสําคญัในการจดัการศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล
เพื8อผลิตแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ทกุระดบั รวมถึงการดําเนินการวิจยัและสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการในศาสตร์ที8เกี8ยวข้องกบัสขุภาพ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ ดงันั Rน ศาสตร์ด้าน
กายอุปกรณ์จึงนับเป็นส่วนสําคัญในการบรรลุพันธกิจทั Rงในระดับคณะ และในระดับมหาวิทยาลัย 
โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธรซึ8งสงักดัคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงพฒันาหลกัสตูรฯที8มุ่งเน้นใน
การผลิตนกักายอปุกรณ์ที8มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทกัษะทางด้านกายอปุกรณ์เสริม
และกายอุปกรณ์เทียม อีกทั Rงมีเจตคติอนัดีงามในการประกอบวิชาชีพกายอุปกรณ์ คํานึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที8ตั Rง เป็นผู้ มีศกัยภาพในการพัฒนาตนเองและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการ
ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื8อนําความรู้มาสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้
ด้วยปัญญา มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและการสื8อสาร ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อื8นได้อย่างมี
ประ สิท ธิ ภ าพ  อัน เ ป็นการส นอง ต่อพันธ กิจ ของ คณ ะ แพ ทยศาส ต ร์ศิ ริ ร าช พยาบาล และ
มหาวิทยาลยัมหิดล รวมทั Rงความต้องการของประเทศและสงัคม 
 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื'นท ี'เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื'นของสถาบัน  
         การบริหารจดัการรายวิชาที8ต้องสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอื8นของสถาบนั มีดงันี R 

 ๑๓.๑  รายวิชาในหลักสูตรที'เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื'น 
๑. ร ายวิช าที' เ ปิดสอ นโดยคณาจาร ย์จากคณะ/สถาบัน ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมห ิดล                 
มีจํานวน ๑ รายวิชา คือ 
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๗ 

 มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั8วไปเพื8อการพฒันามนษุย์  
 

๒. รายวิชาที'เปิดสอนโดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์  มีจํานวน ๕ รายวิชา คือ 
 ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพื8อการสื8อสาร 
 ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑  
 ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒  
 ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓  
 ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔  

๓. รายวิชาที'เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  มีจํานวน ๖ รายวิชา คือ 
 วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั Rนแนะนํา 
 วทชว ๑๑๗ หลกัมลูของชีวิต 
 วทคณ ๑๘๒ สถิตศิาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
 วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื Rองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
 วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตักิารฟิสิกส์ทั8วไป 
 วทคม ๑๐๐ เคมีเชิงบรูณาการ 

๔. รายวิชาที'เปิดสอนโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีจํานวน ๕ รายวิชา 
 มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื8อการพฒันามนษุย์  
 มมศท ๑๐๓ ศลิปะวิทยาการเพื8อการพฒันามนษุย์ 
 สมสค ๑๖๐ หลกัการบริหาร   
 สมมน ๑๐๓ ศลิปวิจกัษ์ 
 สมสค ๒๕๐ กฎหมายและกฎระเบียบที8เกี8ยวข้องกบัการแพทย์และสาธารณสขุ 
 

๑๓.๒ รายวิชาของหลักสูตรฯที'เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื'น     
 ศรกอ    ๑๐๔     จริยธรรมสําหรับวิชาชีพสขุภาพ 

 
๑๓.๓ การประสานงาน: ระหว่างคณะไปยังคณะและไปยังภาควิชาที'เกี'ยวข้อง 

ประสานงานเป็นลายลกัษณ์อักษรผ่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไปยังคณะ
และภาควิชาที8เกี8ยวข้อง โดยมีการสื8อสารด้วยวาจากับรองคณบดีฝ่ายการศึกษา และหรือหัวหน้า
ภาควิชาที8เกี8ยวข้องก่อนการสง่เอกสาร 

 
 



 
 

 

 

 

๘ 

 
 

หมวดที' ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
๑.๑ ปรัชญา ความสาํคัญของหลักสูตร 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเชื8อว่า ทุกคนประสบความสําเร็จทางการศึกษาได้ หากได้รับ
โอกาสและการสนบัสนนุที8เหมาะสม โดยยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง เพื8อนําความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่
มวลมนษุยชาติ ดงันั Rนหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอปุกรณ์จึงผลิตบณัฑิตสาขาวิชา
กายอุปกรณ์ที8มีคณุลกัษณะของบณัฑิตที8พึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัมหิดล (Mahidol University 
Graduates Attributes) และได้มาตรฐานองค์กรกายอปุกรณ์นานาชาต ิโดยจดัการเรียนการสอนโดย
ให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ เพื8อผลิตนกักายอุปกรณ์ที8มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะทางด้านกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม อีกทั Rง                  
มีเจตคตอินัดีงามตอ่การประกอบวิชาชีพกายอปุกรณ์ คํานงึถึงประโยชน์ของสว่นรวมเป็นที8ตั Rง เป็นผู้ มี
ศกัยภาพในการพฒันาตนเองและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ อยูเ่สมอ สามารถเผชิญ
ปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยปัญญา มีทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพและการสื8อสาร ปฏิบตัิงานร่วมกับ
ผู้ อื8นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) 

๑. นกัศกึษาได้เรียนรู้ทฤษฎี หลกัการ และกฎเกณฑ์ที8เกี8ยวข้องกบัวิทยาศาสตร์ วิธีการ
ผลิตกายอปุกรณ์ รวมถึงสาระความรู้อื8นๆ และสามารถนําความรู้ที8ได้มาประยกุต์ใช้ในการฝึกปฏิบตัิ 
เพื8อประดษิฐ์และดดัแปลงกายอปุกรณ์ที8ถกูต้องและเหมาะสมในผู้ ป่วยแตล่ะประเภท 

๒. นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อันจะ
ก่อให้เกิดคณุธรรมจริยธรรมอนัดีงาม รวมถึงการรู้จกัเคารพและปกปอ้งสิทธิของผู้ อื8น รวมถึงผู้ เข้ามา
รับการบริการทางกายอปุกรณ์  

๓. นกัศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปฏิบตัิตนที8เหมาะสมในการทํางานร่วมกับผู้ ป่วยที8ต้องใช้
กายอปุกรณ์ และสหวิชาชีพ 

๔. นกัศกึษาได้ตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาตนเอง และการรู้จกัใฝ่หาความรู้ที8
เกี8ยวข้องกบักายอปุกรณ์เพิ8มเติมอย่างสมํ8าเสมอ นอกจากนี R นกัศกึษาจะได้เรียนรู้วิธีการค้นหาข้อมลู
ที8เหมาะสมและแหลง่ข้อมลูที8จําเป็นตอ่การตดิตามความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
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๙ 

๕. นักศึกษาได้เรียนรู้เกี8ยวกับการทํางานวิจัยขั Rนต้น และสามารถนําความรู้ที8ได้ไป
ดําเนินงานวิจยัทางกายอปุกรณ์ ด้วยระเบียบวิธีที8ถกูต้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 

๖. นกัศกึษาสามารถดําเนินการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที8ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้ อื8น และสว่นรวม ด้วยจิตอนัเป็นสาธารณะ 
 ๑.๒.๒ ผลลัพธ์ หรือผลการ เรียนรู้ ท ี'คาดหวังขอ งหลักสูตร  (Program – Level Learning 
Outcomes) PLOs 

PLO1 ประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการปฏิบตังิานด้านกายอปุกรณ์ได้อยา่งเหมาะสม 

PLO2 ประเมินและวินิจฉยัผู้ ป่วยที8ต้องใช้กายอปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้องแม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มีประสิทธิภาพ 

PLO3 วางแผนและปฏิบตัติามแผนการรักษาสําหรับผู้ ป่วยแตล่ะรายที8ต้องใช้กายอุปกรณ์
ได้ตามมาตรฐานองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ (ISPO standard) สอดคล้องกับบริบทระบบสุขภาพ
ประเทศไทย 

PLO4 ผลิตกายอุปกรณ์ทุกชนิดได้ตามมาตรฐานองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ (ISPO 
standard) ตอบสนองความต้องการของผู้ ป่วย ภายใต้บริบทระบบสขุภาพของประเทศไทย 

PLO5 เผยแพร่ แลกเปลี8ยนความรู้หรือข้อมูลด้านกายอุปกรณ์ที8เป็นประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

PLO6 ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8ต้องใช้กายอุปกรณ์และผู้ เกี8ยวข้องอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

PLO7 ใช้ทกัษะการบริหารจดัการตนเองในการปฏิบตัิงานด้านกายอปุกรณ์ภายใต้บริบท
ที8หลากหลาย 

PLO8 ปฏิบตัิงานร่วมกับสหวิชาชีพ และผู้ เกี8ยวข้องในการให้บริการผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพกายอปุกรณ์ 

PLO9 ใช้ทกัษะการสื8อสารที8สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 
PLO10 ผลิตงานวิจยักายอปุกรณ์ที8มีความทนัสมยัและสอดคล้องกบับริบทของภมูิภาค 
PLO11 ประยกุต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีและประสบการณ์ มาใช้

ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

๑๐ 

 
 
 
 
 

๑.๒.๓ ต าร างแ ส ด ง ค ว าม สัม พัน ธ์ ร ะห ว่ างวัต ถุป ร ะส ง ค์ ข อ ง ห ลัก สูต ร  (Program 
Objectives) และผลลัพธ์การเรียนรู้ท ี'คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

Program Objective (Program Level Learning Outcomes) PLOs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

๑. นกัศกึษาได้เรียนรู้ทฤษฎี หลกัการ และกฎเกณฑ์
ที8เกี8ยวข้องกบัวิทยาศาสตร์ วิธีการผลิตกายอุปกรณ์ 
รวมถึงสาระความรู้อื8นๆ และสามารถนําความรู้ที8
ได้มาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบตัิ เพื8อประดิษฐ์และ 
ดัดแปลงกายอุปกรณ์ที8ถูกต้องและเหมาะสมใน
ผู้ ป่วยแตล่ะประเภท 

✓  ✓  ✓  ✓  

       

๒. นกัศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบตัิตามหลกั
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดคุณธรรม
จริยธรรมอนัดีงาม รวมถึงการรู้จกัเคารพและปกป้อง
สิทธิของผู้ อื8น รวมถึงผู้ เข้ามารับการบริการทางกาย
อปุกรณ์ในอนาคต 

   ✓   ✓   ✓     

๓. นกัศกึษาได้เรียนรู้วิธีการปฏิบตัิตนที8เหมาะสมใน
การทํางานร่วมกับผู้ ป่วยที8 ต้องใช้กายอุปกรณ์ 
และสหวิชาชีพ 

 ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    

๔. นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาตนเอง และการรู้จักใฝ่หาความรู้ที8เกี8ยวข้อง
กับกายอุปกรณ์เพิ8มเติมอย่างสมํ8าเสมอ นอกจากนี R 
นกัศกึษาจะได้เรียนรู้ วิธีการค้นหาข้อมลูที8เหมาะสม
แ ล ะ แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที8 จํ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าของวิชาชีพ 

    ✓      ✓  ✓  

๕. นักศึกษาได้เรียนรู้เกี8ยวกับการทํางานวิจัยขั Rน
เบื Rองต้น และสามารถนําความรู้ที8ได้ไปดําเนินงาน
วิจัยทางกายอุปกรณ์ ด้วยระเบียบวิธีการที8ถูกต้อง
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 

✓       ✓    ✓   
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๑๑ 

๖. นกัศกึษาได้มีโอกาสดําเนินการ หรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมในโครงการที8ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ อื8น และ
สว่นรวม ด้วยจิตอนัเป็นสาธารณะ 

    ✓     ✓   ✓  

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลกัสตูรฯ มีการจดัทํารายละเอียดของหลกัสตูร รวมทั Rงปรับปรุงรายวิชาและการจดัการเรียนการสอน 
โดยมีการกําหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ที8คาดหวงัของหลกัสตูรและรายวิชา การปรับโครงสร้างหลกัสตูร การบรูณา
การวิชาที8มีความสอดคล้องกนั การเพิ8มรายวิชาที8มีเนื Rอหาความรู้พื Rนฐานและความรู้เฉพาะทาง เพื8อให้เกิดการ
พฒันาองค์ความรู้และทกัษะที8มีความต่อเนื8องในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมุ่งเน้นให้บณัฑิตมีคณุลกัษณะพื Rนฐาน             
ที8สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  

แผนการพัฒนา/
เปลี'ยนแปลง 

กลยุทธ์สาํคัญ ตัวบ่งชี tความสาํเร็จ 

๑. พฒันาหลกัสตูรฯให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๑. ปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวดศกึษา
ทั8วไป 

๒. ปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวด
วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 

๓. ปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรี 

 

๑. จํานวนรายวิชาในหมวดศกึษา
ทั8วไปที8ได้รับการปรับเปลี8ยนให้มี
การบรูณาการและสอดคล้องกบั
บริบทของนกัศกึษามากขึ Rน                
๒ รายวิชา 

๒. จํานวนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ/
วิชาเฉพาะมีความทนัสมยัและ
สอดคล้องกบังานด้านกาย
อปุกรณ์ ๕ รายวิชา 

๓. จํานวนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรีที8มีความหลากหลาย
มากขึ Rน ๒ รายวิชา 

๒. พฒันาหลกัสตูรให้มี
ความทนัสมยั 
สอดคล้องกบัการ
เปลี8ยนแปลง 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสตูรให้มี
ความกระชบั  โดยการปรับเนื Rอหา
รายวิชาที8มีความซํ Rาซ้อน 

๒. การเปิดรายวิชาใหมที่8เป็นรายวิชา
พื Rนฐานทางด้านกายอปุกรณ์ 

๓. จดัทําผลการเรียนรู้ที8คาดหวงัของ
หลกัสตูร ให้ชดัเจนครอบคลมุทั Rง
ความรู้ ทกัษะเฉพาะทางและทั8วไป 

๑. จํานวนหนว่ยกิตที8ปรับลดจาก 
๑๕๐ หนว่ยกิต เป็น ๑๔๗ หนว่ยกิต 

๒. จํานวนรายวิชาที8เปิดใหม่ใน
หลกัสตูร ๒ รายวิชา 

๓. ผลการเรียนรู้ที8คาดหวงัของ
หลกัสตูรในรายละเอียดของ
หลกัสตูร (มคอ. ๒) 



 
 

 

 

 

๑๒ 

๔. ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสตูรตาม 
ISPO WHO guideline 2017 

๔. รายวิชาในโครงสร้างหลกัสตูร
สอดคล้องกบั ISPO WHO 
guideline 2017 

 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี'ยนแปลง 

กลยุทธ์สาํคัญ ตัวบ่งชี tความสาํเร็จ 

๓. พฒันาหลกัสตูรให้
สอดคล้องกบัความ
ต้องการของหน่วยงาน
บริการด้านกายอปุกรณ์
ทั Rงภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

๑. สํารวจและตดิตามความต้องการ
ของหนว่ยงาน/องค์กรที8เกี8ยวข้อง 

๒. สํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้
บณัฑิต 

๓. การปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรี 

๑. รายงานผลการสํารวจความ
ต้องการของหน่วยงาน/องค์กรที8
เกี8ยวข้อง 

๒. รายงานความพงึพอใจของผู้ใช้
บณัฑิตมากกว่า ๔/๕  

๓. จํานวนบณัฑิตที8มีงานทําใน ๑ ปี 
มีจํานวนมากกวา่ ๘๐% 

๔. จํานวนรายวิชาใหมใ่นหมวดวิชา
เลือกเสรี ๒ รายวิชา 

 
๔. การพฒันารายวิชาให้มี

ความหลากหลาย และ
เพิ8มพนูทกัษะ ทางด้าน
กายอปุกรณ์ 

๑. การปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวด
วิชาศกึษาทั8วไป  

๒. การปรับเปลี8ยนและเพิ8มรายวิชาใน
หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ เพื8อให้
นกัศกึษาได้เพิ8มองค์ความรู้พื Rนฐาน
และทกัษะทางด้านกายอปุกรณ์ 

๓. การปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกเสรีเพื8อให้ผู้ เรียนได้มี
โอกาสเลือกเรียนตามความถนดั 

๑. จํานวนรายวิชาที8ได้รับการ
ปรับเปลี8ยน รวมทั Rงรายวิชาเปิด
ใหมใ่นหมวดวิชาศกึษาทั8วไป 
และหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ              
๕ รายวิชา 

๒. จํานวนรายวิชาที8มีการบรูณาการ
องค์ความรู้ในหลายด้านไว้
ด้วยกนั ๒ รายวิชา 

๓. จํานวนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรี ๘ รายวิชา 
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๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี'ยนแปลง 

กลยุทธ์สาํคัญ ตัวบ่งชี tความสาํเร็จ 

๕. การพฒันาการจดัการ
เรียนการสอน และ
ระบบการประเมินผล 

๑. จดัทําผลการเรียนรู้ที8คาดหวงัของ
รายวิชาและหลกัสตูร 

๒. การปรับแนวทางการจดัการเรียน
การสอนและการประเมินผลสมัฤทธิ�

ของนกัศกึษา  
 
 

๑. ผลการเรียนรู้ที8คาดหวงัของ
รายวิชาในรายละเอียดของ
หลกัสตูร (มคอ. ๒) และรายวิชา 
(มคอ. ๓)  

๒. จํานวนรายวิชาที8มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นกัศกึษาโดยวิธีประเมินเพื8อให้
ข้อมลูสําหรับการพฒันาตนเอง
ของผู้ เรียน (Formative 
assessment) ในรายวิชากาย
อปุกรณ์ มีจํานวน ๒๙ รายวิชา 

๓. แผนการประเมินความรู้และ
ทกัษะของนกัศกึษาที8มีความ
ตอ่เนื8องและสอดคล้องกนัของผล
การเรียนรู้ที8คาดหวงัของแตล่ะ
รายวิชา (Course learning 
outcomes) และผลการเรียนรู้ที8
คาดหวงัของหลกัสตูร (Program 
learning outcomes)  

 



 
 

 

 

 

๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที' ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ  
 เป็นระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 
 
๑.๒ การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
 ไมมี่ 
 
๑.๓ การเท ียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี                      
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    
๒. การดาํเนินการหลักสูตร  

๒.๑ วัน - เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
มีการจดัการเรียนการสอนในภาคปกติตามวนัและเวลาราชการ สําหรับรายวิชาที8มีการฝึกปฏิบตัิ

อาจจดัในชว่งนอกเวลาราชการ  
๒.๒ คุณสมบัตขิองผู้ เข้าศึกษา  

๑. เป็นผู้ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบการสอบคดัเลือกของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือตามระเบียบการสอบ
คดัเลือกของโครงการพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ/หรือตามระเบียบการสอบ
คดัเลือกของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลยัมหิดล ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที8จะเป็น



มคอ. ๒  
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๑๕ 

อุปสรรคต่อการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ กําหนดคะแนนขั Rนตํ8าของ
วิชาภาษาองักฤษ ใช้เกณฑ์ ONET ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๓๕ 

๒. การคดัเลือกผู้ เข้าศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัมหิดล เรื8องการรับสมคัรสอบ
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอปุกรณ์ 

 
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

เนื8องจากหลกัสูตรฯ จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษในวิชาด้านกายอุปกรณ์ นกัศึกษาที8 
ไมถ่นดัทางด้านวิชาภาษาองักฤษอาจมีปัญหาในการเรียน  

 
 

๒.๔ กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพ ื'อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธรจดัโครงการเรียนเสริมวิชาภาษาองักฤษให้แก่นกัศึกษากายอุปกรณ์

ชั Rนปีที8 ๒ ทุกคนเรียนในภาคเรียนที8 ๑ เพื8อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในภาษาอังกฤษ และสามารถ
สนทนาภาษาองักฤษได้อยา่งคลอ่งแคล่ว  

 
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

ตามแผนจํานวนการรับนักศึกษาและจํานวนผู้ ที8คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาตลอดระยะ ๕ ปี                  
มีดงันี R 

ตาราง แสดงจาํนวนนักศึกษาที'คาดว่าจะรับและจะจบในระยะ ๕ ปี 
(หลกัสตูรปรับปรุง) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จาํนวนที'คาดว่าจะรับ 

ชั Rนปีที8 ๑ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 
ชั Rนปีที8 ๒ ๑๘ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 
ชั Rนปีที8 ๓ ๒๑ ๑๘ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 
ชั Rนปีที8 ๔ ๒๒ ๒๑ ๑๘ ๒๔ ๒๔ 

จาํนวนที'คาดว่าจะจบ ๑๖ ๒๒ ๒๑ ๑๘ ๒๔ 
จาํนวนสะสม ๘๕ ๘๗ ๙๐ ๙๖ ๙๖ 

 
๒.๖ งบประมาณตามแผน 



 
 

 

 

 

๑๖ 

การผลิตบณัฑิตกายอุปกรณ์ตามหลักสูตรฯ สามารถประมาณค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงจากข้อมูล
ต้นทุนต่อการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ดงันี R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 

 

๑๖ 

 

ตาราง แสดงต้นทุน ต่อการผลิตบัณฑิตหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐  

 
ด้านการลงทุน                    
๒.๖.๑   ความคุ้มท ุน/ความคุ้มค่า 

· รายรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร            จาํนวน….....๗๖๖,๖๓๑..…… บาท  

· ค่าใช้จ่ายต่อคน/ตลอดหลักสูตร       จาํนวน.........๑,๒๒๕,๖๙๗..........บาท   
· จาํนวนนักศึกษาน้อยสุดที'คุ้มท ุน      จาํนวน.............๓๐.....................คน  

  · จาํนวนนักศึกษาที'คาดว่าจะรับ          จาํนวน.............๒๔.....................คน
  

                หลักสูตรที'ไม่คุ้มท ุนแต่เกิดความคุ้มค่า (อธ ิบาย) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ เป็นหลักสูตรที8ไม่คุ้มทุนแต่คุ้มค่า เนื8องจาก

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอปุกรณ์ เป็นหลกัสตูรเดียวในประเทศไทยที8ผลิตนกักายอุปกรณ์ 
ซึ8งเป็นวิชาชีพที8มีสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการด้านการเคลื8อนไหวให้สามารถดํารงชีวิต
ใกล้เคียงกบัคนปกตมิากที8สดุ  

  
 ๒.๖.๒   การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑติ  (บาท/ต่อปีการศึกษา) 
             ๑)  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑติ   
 

ลาํดับ รายจ่าย บาท/ต่อปีการศึกษา 

๑ คา่ใช้จา่ยบคุลากร ๗,๘๖๐,๕๘๙ 

๒ คา่ตอบแทน คา่ใช้สอยและคา่วสัด ุ ๖,๓๑๖,๖๕๗ 

๓ คา่สาธารณปูโภค ๗๑๐,๖๑๖ 

๔ คา่เสื8อมราคา ๔,๘๓๓,๔๐๐ 

๕ เงินอดุหนนุ - 

๖ 
อื8น ๆ  

(ต้นทุนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและหน่วยงานบริหาร
ของคณะฯ) 

๓,๘๗๓,๔๐๗ 

รวม ๒๓,๕๙๔,๖๖๙ 
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๑๗ 

๒)  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอื'นๆ  
 

ลาํดับ รายได้ บาท/ปี/หลักสูตร 
๑ คา่ธรรมเนียมการศกึษา / คา่หนว่ยกิต ๑,๗๐๗,๖๕๐ 
๒ ทนุภายนอกหรือรายได้ที8สนบัสนนุการศกึษาในหลกัสตูร ๑๓,๐๕๐,๐๐๐ 
๓ อื8น ๆ     - 

 
       ๒.๗ ระบบการศึกษา  

  แบบชั Rนเรียน 
 
๒.๘ การเท ียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย    

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๒  

 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑ หลักสูตร 
๓.๑.๑ จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกวา่ ๑๔๗ หนว่ยกิต 
๓.๑.๒ โครงสร้างของหลักสูตร  

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื8องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดงันี R 

 
๑) หมวดวิชาศึกษาทั'วไป  ๓๐  หน่วยกิต 

 ๑.๑ วิชาที'มหาวิทยาลัยกาํหนด ๑๖  หน่วยกิต 

  o กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ๗  หนว่ยกิต 
  o กลุม่วิชาภาษา ๙  หนว่ยกิต 
 ๑.๒ วิชาที'หลักสูตรกาํหนด ๑๔  หน่วยกิต 

  o กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ๔  หนว่ยกิต 
  o กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑๐  หนว่ยกิต 
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๑๙ 

๒) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑๑๑  หน่วยกิต 

 ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
      (ส่วนที'จัดเป็นหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ)  

๓  หน่วยกิต 

 ๒.๒ กลุ่มวิชาพื tนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๘  หน่วยกิต 
 ๒.๓ กลุ่มวิชาพื tนฐานด้านกายอุปกรณ์ ๗  หน่วยกิต 
 ๒.๔ กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ ๘๓  หน่วยกิต 
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖  หน่วยกิต 

 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร         
รายวิชาทั Rงหมดจดัเป็น ๓ หมวดวิชา โดยเรียงลําดบัตามหมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษา

ทั8วไป หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีรายละเอียด ดงันี R 
๑) การจัดเรียงลาํดับรายวิชา 

การเรียงลําดบัรายวิชาเป็นการจัดเรียงตามหมวดวิชา กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษา
ทั8วไป หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ดงันี R 

● หมวดวิชาศึกษาทั' วไป  เรียงลําดบัรายวิชาตามรหสัตวัอกัษรและตวัเลข ตาม
กลุม่วิชาที8มหาวิทยาลยักําหนด และตามที8หลกัสตูรฯ กําหนด  
● หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี จดัแยกเป็นกลุ่มวิชาย่อย
โดยเรียงลําดบัตามรหสัตวัอกัษร และตวัเลขในหลกัสิบเพื8อแสดงกลุม่วิชา 

๒) ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร  
รหัสรายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว คือ ตัวอักษร ๔ ตัว และ

ตวัเลข ๓ ตวั ซึ8งมีความหมายดงันี R 
● ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอกัษรย่อชื8อมหาวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั ที8รับผิดชอบ
ในการจดั การเรียนการสอน โดยอกัษรยอ่ที8ใช้ได้แสดงในตารางตอ่ไปนี R 
 

รหัสอักษร 
(ไทย) 

ช ื'อมหาวิทยาลัย / คณะ / 
สถาบันที'ร ับผิดชอบ (ไทย) 

รหัสอักษร 
(อ ังกฤษ) 

ชื'อมหาวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน 
ท ี'ร ับผิดชอบ (อ ังกฤษ) 

มม มหาวิทยาลยัมหิดล MU Mahidol University 
วท คณะวิทยาศาสตร์ SC Faculty of Science 
ศศ คณะศลิปศาสตร์ LA Faculty of Liberal Arts 

สม 
คณะสงัคมศาสตร์และ

มนษุยศาสตร์ 
SH 

Faculty of Social Science and 
Humanities 

ศร คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล SI Faculty of Medicine Siriraj Hospital 



 
 

 

 

 

๒๐ 

 ตัวอักษร  ๒ ตัวหลัง เป็นอกัษรย่อชื8อรายวิชา/ภาควิชา/โครงการที8รับผิดชอบ 
จัดการเรียน การสอน โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหนึ8ง ดังความหมาย
ตอ่ไปนี R 
- ใช้อกัษร ๒ ตวัแรกของชื8อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
- ใช้อกัษร ๒ ตวั ตามเสียงที8เน้นของชื8อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
- ใช้อกัษรตวัแรกและตวัสดุท้ายของชื8อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 

 
มหาวิทยาลัย/
คณะ/สถาบัน 
ท ี'ร ับผิดชอบ 

อักษรย่อ 
ชื'อเตม็ภาควิชา/โครงการ 

(ไทย – อ ังกฤษ) ไทย อังกฤษ 

มหาวิทยาลยั ศท GE 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทั8วไป - General Education 
Development Project 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ชว BI ชีววิทยา - Biology 
คณ MA คณิตศาสตร์ - Mathematics 
ฟส PY ฟิสิกส์ - Physics 
คม CH เคมี - Chemistry 

คณะศลิปศาสตร์ 
ภท TH ภาษาไทย - Thai 
ภอ EN ภาษาองักฤษ - English 

คณะสงัคมศาสตร์ 
และมนษุยศาสตร์ 

สค SS สงัคมศาสตร์ - Social Science 
มน HU มนษุยศาสตร์ - Humaities 

คณะแพทยศาสตร์ 
ศริิราชพยาบาล 

กอ PO กายอปุกรณ์ - Prosthetics and Orthtoics 
กว AN กายวิภาคศาสตร์ - Anatomy 
สร PS สรีรวิทยา - Physiology 
พย PA พยาธิวิทยา - Pathology 
พค CP พยาธิวิทยาคลินิก - Clinical Pathology 
วฟ RM เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู- Rehabilitation Medicine 
จว PC จิตวิทยา - Psychology 

 
● ตัวเลข  ๓ ตัวตามหลังตัวอ ักษร  เป็นเลขรหัสรายวิชา โดยรายวิชาในหมวด
ศึกษาทั8วไปนั Rน จะรับผิดชอบโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั8วไป หลักสูตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะ
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๒๑ 

วิทยาศาสตร์ และคณะศลิปศาสตร์ ใช้ความหมายที8กําหนดโดยมหาวิทยาลยั/คณะ
นั Rนๆ    

ส่วนตวัเลขรหสัวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรี 
ซึ8งรับผิดชอบโดยหลกัสตูรฯ จะมีความหมายดงันี R  

 
● รหัสเลขตัวแรก (หลกัร้อย) แสดงระดบัชั Rนปีที8กําหนดให้ศกึษารายวิชา

นั Rนๆ  
● รหัสเลขตัวที'สอง (หลกัสิบ) แสดงกลุม่วิชา ดงันี R 

เลข ๐    หมายถึง รายวิชาพื Rนฐานทั8วไป 
เลข ๑    หมายถึง  รายวิชาพื Rนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เลข ๒    หมายถึง  รายวิชากายอปุกรณ์และกายอปุกรณ์พื Rนฐาน 
เลข ๓    หมายถึง  รายวิชากายอปุกรณ์เสริม 
เลข ๔    หมายถึง  รายวิชากายอปุกรณ์เทียม 
เลข ๕   หมายถึง  รายวิชาปฎิบตักิารทางคลินิกกายอปุกรณ์และ 
    ประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์ 

● รหัสเลขตัวที'สาม (หลกัหนว่ย) แสดงถึงอนกุรมรายวิชา 

 
๓) จาํนวนหน่วยกิตของรายวิชา 

หนว่ยกิตของแตล่ะรายวิชา มีการระบตุวัเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ สว่นตวัเลขใน
วงเล็บ แสดงจํานวนชั' วโมง ของการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ และ
การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองตอ่สปัดาห์ตลอดภาคการศกึษา ตามลําดบัดงันี R 

๓ (๒ - ๒ - ๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หนว่ยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชั8วโมง/
สปัดาห์ ภาคปฏิบตั ิ๒ ชั8วโมง/สปัดาห์ และศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ ชั8วโมง/สปัดาห์ 

 
๔) รายวิชาในหมวดต่างๆ ของหลักสูตร 

รายวิชาทั Rงหมดของหลกัสตูรในหมวดวิชาตา่งๆ คือ หมวดศกึษาทั8วไป หมวดวิชาชีพ/
วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี มีดงัตอ่ไปนี R 

 
 
 

๑.  หมวดวิชาศึกษาทั'วไป                                                                       ๓๐  หน่วยกิต 



 
 

 

 

 

๒๒ 

 
    ๑.๑ วิชาที'มหาวิทยาลัยกาํหนด 
           ๑.๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                  ๗ หน่วยกิต 

                                              จํานวนหนว่ยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั8วไปเพื8อการพฒันามนษุย์#๑  ๒ (๑ - ๒ - ๓) 

MUGE  101 General Education for Human Development     2  (1 - 2 - 3) 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื8อการพฒันามนษุย์#๑  ๓ (๒ - ๒ - ๕)  
MUGE 102 Social Studies for Human Development  3  (2 - 2 - 5) 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวิทยาการเพื8อการพฒันามนษุย์#๑  ๒ (๑ - ๒ - ๓)  
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development  2  (1 - 2 - 3) 
 

          ๑.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา                                                                   ๙   หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพื8อการสื8อสาร#๑  ๓ (๒ - ๒ - ๕)  
LATH  100 Art of Using Thai Language in Communication   3  (2 - 2 - 5) 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑ #๒  ๓ (๒ - ๒ - ๕) 
LAEN  103 English Level 1   3  (2 - 2 - 5) 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒ #๒  ๓ (๒ - ๒ - ๕)   
LAEN  104 English Level 2   3  (2 - 2 - 5) 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓ #๒  ๓ (๒ - ๒ - ๕)  
LAEN  105 English Level 3   3  (2 - 2 - 5) 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔ #๒  ๓ (๒ - ๒ - ๕)  
LAEN  106 English Level 4   3  (2 - 2 - 5) 

 
#๑  หมายถึง   รายวิชาที8ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาที8 ๑ และ ๒ โดยเรียนตอ่เนื8องตลอดปีการศกึษาและ
ประมวลผลในภาคการศกึษาที8 ๒ 
#๒  หมายถึง   รายวิชาภาษาองักฤษในกลุ่มที8ให้ลงทะเบียนภาคการศึกษาละ ๑ รายวิชาตามผลการทดสอบ
วดัระดบัความรู้ความสามารถ    
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๒๓ 

    ๑.๒ วิชาที'หลักสูตรกาํหนด 
           ๑.๒.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                         ๔   หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
สมสค  ๑๖๐  หลกัการบริหาร                              ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SHSS   160  Principles of Administration  2  (2 - 0 - 4) 
ศรกอ ๑๐๔ จริยธรรมสําหรับวิชาชีพสขุภาพ  ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SIPO    104    Ethics for Health Professionals  2  (2 - 0 - 4) 

 
               ๑.๒.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       ๑๐   หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั Rนแนะนํา     ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SCBI 116 Introductory Biology  2   (2 - 0 - 4) 
วทคณ  ๑๘๒  สถิติศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ               ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SCMA  182 Statistics for Health Science   2  (2 - 0 - 4) 
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื Rองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ  ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SCPY  159 Elementary Physics for Health Science  3 (3 - 0 - 6) 
วทคม  ๑๐๐ เคมีเชิงบรูณาการ  ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SCCH 100 Integrated Chemistry  3   (3 - 0 - 6) 

 
     ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                    ๓   หน่วยกิต 
           (ส่วนที'จัดเป็นหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ) 

จํานวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
วทชว ๑๑๗ หลกัมลูของชีวิต                                                                     ๒ (๑.๕ - ๑ - ๓.๕) 
SCBI  117 Foundation of Life                                                                 2  (1.5 - 1 - 3.5)                     
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทั8วไป                                                              ๑  (๐ - ๓ - ๑.๕) 
SCPY 110 General Physics Laboratory                                                  1  (0 - 3 - 1.5) 
   
 
 
 
 



 
 

 

 

 

๒๔ 

      ๒.๒ กลุ่มวิชาพื tนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์                ๑๘   หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 

ศรกว  ๒๑๙   กายวิภาคศาสตร์  ๔ (๓ - ๒ - ๗) 
SIAN  219 Anatomy  4  (3 - 2 - 7) 
ศรสร ๒๑๙ สรีรวิทยา  ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SIPS  219 Physiology  2 (2 - 0 - 4) 
ศรพย  ๒๑๙  พยาธิวิทยา  ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
SIPA   219    Pathology  2  (1 - 2 - 3) 
ศรพค ๒๑๑  พยาธิวิทยาคลินิก  ๑ (๑ - ๐ - ๒) 
SICP  211  Clinical Pathology     1   (1 - 0 - 2) 
ศรกอ ๒๑๑  ชีวกลศาสตร์       ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SIPO  211 Biomechanics          3  (3 - 0 - 6) 
ศรจว ๒๑๑  จิตวิทยาปฏิบตัสํิาหรับผู้ ป่วยที8มีความพิการทางกาย  ๑ (๑ - ๐ - ๒) 
SIPC  211 Psychology Practice for Persons with Physical Disabilities 1  (1 - 0 - 2) 
ศรวฟ ๒๑๑ เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู  ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SIRM 211 Rehabilitation Medicine  3 (3 - 0 - 6) 
ศรกอ ๓๒๓ กระบวนการวิจยัด้านกายอปุกรณ์  ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SIPO 323 Research Process in Prosthetics and Orthotics  2 (2 - 0 - 4) 
 

     ๒.๓ กลุ่มวิชาพื tนฐานด้านกายอุปกรณ์                                                       ๗   หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 

ศรกอ  ๑๒๓ กายอปุกรณ์ขั Rนแนะนํา  ๒  (๒ - ๐ - ๔) 
SIPO 123 Introduction to Prosthetics and Orthotics  2  (2 - 0 - 4) 
ศรกอ  ๒๒๓  วสัดศุาสตร์สําหรับกายอปุกรณ์                      ๑ (๑ - ๐ - ๒) 
SIPO  223 Materials Science for Prosthetics and Orthotics  1  (1 - 0 - 2) 
ศรกอ  ๒๒๔  ทกัษะเทคนิคทางกายอปุกรณ์               ๔ (๑ - ๖ - ๕) 
SIPO  224 Prosthetic and Orthotic Technical Skills  4  (1 - 6 - 5) 
 
 
 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๒๕ 

     ๒.๔ กลุ่มวิชากายอุปกรณ์                                                                    ๘๓   หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 

ศรกอ   ๒๒๕  การประเมินผู้ ป่วยและการวิเคราะห์การเดิน  ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
SIPO    225 Patient Assessment and Gait Analysis  2  (1 - 2 - 3) 
ศรกอ   ๒๓๕  วิทยาการกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า  ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SIPO  235 Foot & Ankle Foot Orthotic Science  3  (3 - 0 - 6) 
ศรกอ  ๒๓๖ ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า  ๕ (๐ - ๑๐ - ๕) 
SIPO  236 Foot & Ankle Foot Orthotic Practice  5 (0 - 10 - 5) 
ศรกอ ๒๓๗ รองเท้าทางการแพทย์และการปรับแก้รองเท้า  ๓ (๑ - ๔ - ๔) 
SIPO 237 Medical Footwear and Shoe Modification  3 (1 - 4 - 4) 
ศรกอ ๒๓๘ วิทยาการกายอปุกรณ์เสริมพยงุลําตวั  ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SIPO 238 Spinal Orthotic Science  2 (2 - 0 - 4) 
ศรกอ ๒๓๙ ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริมพยงุลําตวั  ๔ (๐ - ๘ - ๔) 
SIPO 239 Spinal Orthotic Practice  4 (0 - 8 - 4) 
ศรกอ ๓๔๕ วิทยาการกายอปุกรณ์เทียมระดบัข้อเท้าและใต้เขา่  ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SIPO 345 Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Science  3 (3 - 0 - 6) 
ศรกอ ๓๔๖ ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เทียมระดบัข้อเท้าและใต้เขา่                     ๕ (๐ - ๑๐ - ๕) 
SIPO 346 Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Practice  5 (0 - 10 - 5) 
ศรกอ ๓๔๗ วิทยาการกายอปุกรณ์เทียมระดบัข้อเขา่และเหนือเขา่  ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SIPO 347 Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Science 3 (3 - 0 - 6) 
ศรกอ ๓๔๘ ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เทียมระดบัข้อเขา่และเหนือเขา่                 ๕ (๐ - ๑๐ - ๕) 
SIPO 348 Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Practice 5 (0 - 10 - 5) 
ศรกอ ๓๕๘ ปฏิบตัิการคลินิกกายอปุกรณ์เทียม                                             ๔ (๐ - ๑๒ - ๔) 
SIPO 358 Clinical Practice in Prosthetics  4 (0 - 12 - 4) 
ศรกอ ๓๒๔ เครื8องมือวิจยัทางคลินิกกายอปุกรณ์  ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
SIPO 324 Clinical Research Instrumentation in Prosthetics and Orthotics     2 (1 - 2 - 3) 
ศรกอ ๓๓๑ วิทยาการกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้า ข้อเท้า และข้อเขา่  ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SIPO 331 Knee Ankle Foot Orthotic Science  2 (2 - 0 - 4) 
ศรกอ ๓๓๒ ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้า ข้อเท้า และข้อเขา่  ๓ (๐ - ๖ - ๓) 
SIPO 332 Knee Ankle Foot Orthotic Practice  3 (0 - 6 - 3) 



 
 

 

 

 

๒๖ 

 
ศรกอ ๓๓๓ วิทยาการกายอปุกรณ์เสริมพยงุ/ดามแขน  ๓ (๒ - ๒ - ๕) 
SIPO 333 Upper Limb Orthotic Science  3 (2 - 2 - 5) 
ศรกอ ๓๕๙ ปฏิบตัิการคลินิกกายอปุกรณ์เสริม                                             ๔ (๐ - ๑๒ - ๔) 
SIPO 359 Clinical Practice in Orthotics  4 (0 - 12 - 4)
ศรกอ ๔๒๗ เก้าอี Rรถเข็นและที8นั8งดดัแปลงเฉพาะรายสําหรับคนพิการ  ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
SIPO 427 Wheelchair and Seating for Persons with Physical Disabilities 2 (1 - 2 - 3) 
ศรกอ ๔๔๗ วิทยาการกายอปุกรณ์เทียมระดบัแขน  ๔ (๒ - ๔ - ๖) 
SIPO 447 Upper Limb Prosthetic Science  4 (2 - 4 - 6) 
ศรกอ ๔๔๘ วิทยการกายอปุกรณ์เทียมระดบัเท้าบางสว่นและกายอปุกรณ์  ๓ (๑ - ๔ - ๔) 
  เทียมระดบัสะโพก  
SIPO 448 Partial Foot and Hip Disarticulation Prosthetic Science  3 (1 - 4 - 4) 
ศรกอ ๔๕๗ การเตรียมพร้อมก่อนประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์                 ๖ (๑ - ๑๕ - ๗) 
SIPO 457 Preparation for Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics 6 (1 - 15 - 7) 
ศรกอ ๔๒๘ โครงการวิจยัด้านกายอปุกรณ์  ๓ (๐ - ๖ - ๓) 
SIPO 428 Research Project in Prosthetics and Orthotics  3 (0 - 6 - 3) 
ศรกอ ๔๕๘ ประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์                                                ๖ (๐ - ๑๘ - ๖) 
SIPO 458 Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics  6 (0 - 18 - 6) 
ศรกอ ๔๕๙ ประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์ ณ หนว่ยงานภายนอก               ๖ (๐ - ๑๘ - ๖) 
SIPO 459 External Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics 6 (0 - 18 - 6) 
 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี #๓     ๖   หน่วยกิต 

 

เป็นรายวิชาที8ให้นักศึกษาเลือกสถานที8ศึกษาและปฏิบัติงานได้ตามความสนใจ และเป็น
รายวิชาอื8น ๆ ที8เปิดสอนในระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ที8คณะกรรมการหลกัสูตรฯ
เห็นสมควร รวม ๖ หนว่ยกิต อาทิ 

จํานวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
สมมน   ๑๐๓ ศลิปวิจกัษ์  ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SHHU  103 Art Appreciation  2 (2 - 0 - 4) 
สมสค ๒๕๐ กฎหมายและกฎระเบียบที8เกี8ยวข้องกบัการแพทย์และสาธารณสขุ ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SHSS  250 Public Health Laws and Regulations  2 (2 - 0 - 4) 
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๒๗ 

 
ศรกอ ๔๓๕ กายอปุกรณ์เสริมสําหรับภาวะเท้าปกุ        ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
SIPO  435 Orthotics for Clubfoot  2 (1 - 2 - 3) 

                     ศรกอ ๔๓๖ กายอปุกรณ์เสริมสําหรับดดักะโหลกศีรษะ  ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
SIPO  436 Cranial Remolding Orthotics  2 (1 - 2 - 3) 
ศรกอ ๔๓๗ กายอปุกรณ์เสริมสําหรับภาวะข้อเท้าถกูทําลายจากเส้นประสาท         ๒  (๑ - ๒ - ๓) 
  ไมทํ่างาน 
SIPO 437 Orthotics for Charcot Foot  2 (1 - 2 - 3) 
ศรกอ ๔๔๙ กายอปุกรณ์เทียมเฉพาะรายชนิดซิลิโคน      ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
SIPO  449 Custom Silicone in Prosthetics  2 (1 - 2 - 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

๒๘ 

 
๓.๑.๔  แผนการศึกษา 

 

ชั tนปีท ี'  ๑ 
 

ภาคการศึกษาที' ๑ 
จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 

มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั8วไปเพื8อการพฒันามนษุย์  ๒ (๑ - ๒ - ๓)* 
MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1 - 2 - 3)* 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื8อการพฒันามนษุย์ ๓ (๒ - ๒ - ๕)* 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2 - 2 - 5)* 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวิทยาการเพื8อการพฒันามนษุย์  ๐ (๐ - ๐ - ๐)* 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 0 (0 - 0 - 0)* 
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพื8อการสื8อสาร  ๐ (๐ - ๐ - ๐)* 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 0 (0 - 0 - 0)* 
ศศภอ xxx ภาษาองักฤษ (๑ รายวิชาจากกลุม่ ศศภอ ๑๐๓ และ ๑๐๕)  ๓ (๒ - ๒ - ๕) 
LAEN xxx English Level (1 course from LAEN 103 and 105) 3 (2 - 2 - 5) 
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั Rนแนะนํา ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SCBI 116 Introductory Biology 2 (2 - 0 - 4) 
วทชว ๑๑๗ หลกัมลูของชีวิต ๒ (๑.๕ - ๑ - ๓.๕) 
SCBI 117 Foundation of Life 2 (1.5 - 1 - 3.5) 
ศรกอ ๑๒๓ กายอปุกรณ์ขั Rนแนะนํา ๒ (๒ – ๐ – ๔) 
SIPO 123 Introduction to Prosthetics and Orthotics 2 (2 - 0 - 4) 
ศรกอ ๑๐๔ จริยธรรมสําหรับวิชาชีพสขุภาพ ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SIPO 104 Ethics for Health Professionals 2 (2 - 0 - 4) 
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี ๒ (x – x – x) 
xxxx xxx Elective 2 (x – x – x) 
  

รวมหน่วยกิต 
   ๑๘   หน่วยกิต**  
   18    Credits** 

 

หมายเหตุ   * รายวิชานี Rเรียนตลอดปีการศกึษา 
       ** จํานวนหนว่ยกิตรวมอาจมีการเปลี8ยนแปลงตามวิชาเลอืกเสรี  



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๒๙ 

 
 

ชั tนปีท ี'  ๑ 
ภาคการศึกษาที' ๒ 

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
มมศท ๑๐๑ การศกึษาทั8วไปเพื8อการพฒันามนษุย์  ๐ (๐ - ๐ - ๐)* 
MUGE 101 General Education for Human Development    0 (0 - 0 - 0)* 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื8อการพฒันามนษุย์  ๐ (๐ - ๐ - ๐)* 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 0 ( 0 - 0 - 0)* 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวิทยาการเพื8อการพฒันามนษุย์  ๒ (๑ - ๒ - ๓)* 
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1 - 2 - 3)* 
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใช้ภาษาไทยเพื8อการสื8อสาร  ๓ (๒ - ๒ - ๕)* 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2 - 2 - 5)* 
ศศภอ xxx ภาษาองักฤษ  (๑ รายวิชาจากกลุม่ ศศภอ ๑๐๔ และ ๑๐๖)  ๓ (๒ - ๒ - ๕) 
LAEN xxx English Level (1 course from LAEN 104 and 106) 3 (2 - 2 - 5) 
วทคณ ๑๘๒ สถิตศิาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ              ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SCMA 182 Statistics for Health Science 2 (2 - 0 - 4) 
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื Rองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science 3 (3 - 0 - 6) 
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตักิารฟิสิกส์ทั8วไป ๑ (๐ - ๓ - ๑.๕) 
SCPY 110 General Physics Laboratory 1 (0 - 3 – 1.5) 
วทคม ๑๐๐ เคมีเชิงบรูณาการ ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SCCH 100 Integrated Chemistry 3 (3 - 0 - 6) 
สมสค ๑๖๐ หลกัการบริหาร ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SHSS 160 Principles of Administration 2 (2 - 0 - 4) 
     
  รวมหน่วยกิตอย่างน้อย 

   ๑๙   หน่วยกิต 
   19   Credits 

 
 
 



 
 

 

 

 

๓๐ 

หมายเหตุ   * รายวิชานี Rเรียนตลอดปีการศกึษา 
                         

ชั tนปีท ี'  ๒ 
ภาคการศึกษาที' ๑ 

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ศรกว ๒๑๙ กายวิภาคศาสตร์ ๔ (๓ - ๒ - ๗) 
SIAN 219 Anatomy 4 (3 - 2 - 7) 
ศรสร ๒๑๙ สรีรวิทยา ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SIPS 219 Physiology 2 (2 - 0 - 4) 
ศรพย ๒๑๙ พยาธิวิทยา ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
SIPA 219 Pathology 2 (1 - 2 - 3) 
ศรพค ๒๑๑ พยาธิวิทยาคลินิก ๑ (๑ - ๐ - ๒) 
SICP 211 Clinical Pathology    1 (1 - 0 - 2) 
ศรกอ ๒๑๑ ชีวกลศาสตร์      ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SIPO 211 Biomechanics    3 (3 - 0 - 6) 
ศรวฟ ๒๑๑ เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SIRM 211 Rehabilitation Medicine 3 (3 - 0 - 6) 
ศรกอ ๒๒๓ วสัดศุาสตร์สําหรับกายอปุกรณ์                     ๑ (๑ - ๐ - ๒) 
SIPO 223 Materials Science for Prosthetics and Orthotics 1 (1 - 0 - 2) 
ศรกอ ๒๒๔ ทกัษะเทคนิคทางกายอปุกรณ์        ๔ (๑ - ๖ - ๕) 
SIPO 224 Prosthetic and Orthotic Technical Skills 4 (1 - 6 - 5) 
     
  

รวมหน่วยกิต 
   ๒๐   หน่วยกิต     
   20    Credits 

 
    
      
        
      
              
   



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๓๑ 

   
 

ชั tนปีท ี'  ๒ 
ภาคการศึกษาที' ๒ 

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ศรจว ๒๑๑ จิตวิทยาปฏิบตัสํิาหรับผู้ ป่วยที8มีความพิการทางกาย ๑ (๑ - ๐ - ๒) 
SIPC 211 Psychology Practice for Persons with Physical Disabilities 1 (1 - 0 - 2) 
ศรกอ   ๒๒๕ การประเมินผู้ ป่วยและการวิเคราะห์การเดิน ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
SIPO 225 Patient Assessment and Gait Analysis 2 (1 - 2 - 3) 
ศรกอ   ๒๓๕ วิทยาการกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SIPO 235 Foot & Ankle Foot Orthotic Science 3 (3 - 0 - 6) 
ศรกอ ๒๓๖ ปฏิบตักิารกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า ๕ (๐ - ๑๐ - ๕) 
SIPO 236 Foot & Ankle Foot Orthotic Practice 5 (0 - 10 - 5) 
ศรกอ ๒๓๗ รองเท้าทางการแพทย์และการปรับแก้รองเท้า ๓ (๑ - ๔ - ๔) 
SIPO 237 Medical Footwear and Shoe Modification 3 (1 - 4 - 4) 
ศรกอ ๒๓๘ วิทยาการกายอปุกรณ์เสริมพยงุลําตวั ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SIPO 238 Spinal Orthotic Science 2 (2 - 0 - 4) 
ศรกอ ๒๓๙ ปฏิบตักิารกายอปุกรณ์เสริมพยงุลําตวั ๔ (๐ - ๘ - ๔) 
SIPO 239 Spinal Orthotic Practice 4 (0 - 8 - 4 ) 
     
  

รวมหน่วยกิต 
   ๒๐      หน่วยกิต 
   20     Credits 

 
 
      
      
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

๓๒ 

 
 

ชั tนปีท ี'  ๓ 
ภาคการศึกษาที' ๑ 

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ศรกอ ๓๔๕ วิทยาการกายอปุกรณ์เทียมระดบัข้อเท้าและใต้เข่า ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SIPO 345 Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Science 3 (3 - 0 - 6) 
ศรกอ ๓๔๖ ปฏิบตักิารกายอปุกรณ์เทียมระดบัข้อเท้าและใต้เข่า ๕ (๐ - ๑๐ - ๕) 
SIPO 346 Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Practice 5 (0 - 10 - 5) 
ศรกอ ๓๔๗ วิทยาการกายอปุกรณ์เทียมระดบัข้อเข่าและเหนือเข่า ๓ (๓ - ๐ - ๖) 
SIPO 347 Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Science 3 (3 - 0 - 6) 
ศรกอ ๓๔๘ ปฏิบตักิารกายอปุกรณ์เทียมระดบัข้อเข่าและเหนือเขา่ ๕ (๐ - ๑๐ - ๕) 
SIPO 348 Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Practice 5 (0 - 10 - 5) 
ศรกอ ๓๕๘ ปฏิบตักิารคลินิกกายอปุกรณ์เทียม ๔ (๐ - ๑๒ - ๔) 
SIPO 358 Clinical Practice in Prosthetics 4 (0 - 12 - 4) 
     
  

รวมหน่วยกิต 
   ๒๐   หน่วยกิต     
   20    Credits 

 
 

      
     
      
      
      
      
    
   
   
 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๓๓ 

 
  

ชั tนปีท ี'  ๓ 
ภาคการศึกษาที' ๒ 

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ศรกอ ๓๒๓ กระบวนการวิจยัด้านกายอปุกรณ์ ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SIPO 323 Research Process in Prosthetics and Orthotics 2 (2 - 0 - 4) 
ศรกอ ๓๒๔ เครื8องมือวิจยัทางคลินิกกายอปุกรณ์ ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
SIPO 324 Clinical Research Instrumentation in Prosthetics and Orthotics 2 (1 - 2 - 3) 
ศรกอ ๓๓๑ วิทยาการกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้า ข้อเท้า และข้อเขา่ ๒ (๒ - ๐ - ๔) 
SIPO 331 Knee Ankle Foot Orthotic Science 2 (2 - 0 - 4) 
ศรกอ ๓๓๒ ปฏิบตักิารกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้า ข้อเท้า และข้อเขา่ ๓ (๐ - ๖ - ๓) 
SIPO 332 Knee Ankle Foot Orthotic Practice 3 (0 - 6 - 3) 
ศรกอ ๓๓๓ วิทยาการกายอปุกรณ์เสริมพยงุ/ดามแขน ๓ (๒ - ๒ - ๕) 
SIPO 333 Upper Limb Orthotic Science 3 (2 - 2 - 5) 
ศรกอ ๓๕๙ ปฏิบตักิารคลินิกกายอปุกรณ์เสริม ๔ (๐ - ๑๒ - ๔) 
SIPO 359 Clinical Practice in Orthotics  4 (0 - 12 - 4) 
     
  

รวมหน่วยกิต 
   ๑๖   หน่วยกิต     
   16    Credits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

๓๔ 

 
 

ชั tนปีท ี'  ๔ 
ภาคการศึกษาที' ๑ 

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ศรกอ ๔๒๗ เก้าอี Rรถเข็นและที8นั8งดดัแปลงเฉพาะรายสําหรับคนพิการ ๒ (๑ - ๒ - ๓) 
SIPO 427 Wheelchair and Seating for Persons with Physical 

Disabilities 
2 (1 - 2 - 3) 

ศรกอ ๔๔๗ วิทยาการกายอปุกรณ์เทียมระดบัแขน ๔ (๒ – ๔ – ๖) 
SIPO 447 Upper Limb Prosthetic Science 4 (2 - 4 - 6) 
ศรกอ ๔๔๘ วิทยาการกายอุปกรณ์เทียมระดับเท้าบางส่วน และกาย

อปุกรณ์เทียมระดบัสะโพก 
๓ (๑ – ๔ – ๔) 

SIPO 448 Partial Foot and Hip Disarticulation Prosthetic Science 3 (1 - 4 - 4) 
ศรกอ ๔๕๗ การเตรียมพร้อมก่อนประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์ ๖ (๑ – ๑๕ – ๗) 
SIPO 457 Preparation for Clinical Experience in Prosthetics and 

Orthotics  
6 (1 – 15 – 7) 

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี  ๒ (x - x - x) 
xxxx xxx Electives 2 (x - x - x) 
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี  ๒ (x - x - x) 
xxxx xxx Electives 2 (x - x - x) 
     
  

รวมหน่วยกิต 
   ๑๙   หน่วยกิต     
   19    Credits 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒  
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๓๕ 

 
 

ชั tนปีท ี'  ๔ 
ภาคการศึกษาที' ๒ 

จาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค้นคว้า) 
ศรกอ ๔๒๘ โครงการวิจยัด้านกายอปุกรณ์ ๓ (๐ - ๖ - ๓) 
SIPO 428 Research Project in Prosthetics and Orthotics 3 (0 - 6 - 3) 
ศรกอ ๔๕๘ ประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์  ๖ (๐ – ๑๘ – ๖) 
SIPO 458 Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics  6 (0 - 18 - 6) 
ศรกอ ๔๕๙ ประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์ ณ หนว่ยงานภายนอก ๖ (๐ – ๑๘ – ๖) 
SIPO 459 External Clinical Experience in Prosthetics and 

Orthotics 
6 (0 - 18 - 6) 

     
  

รวมหน่วยกิต 
   ๑๕     หน่วยกิต 
   15     Credits 

   
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

๓๖ 

 
 

๓.๑.๕ แผนที'แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การ เรียนรู้ ร ะดับหลักสูตร 
(PLOs) สู่รายวิชา (curriculum mapping) 

แสดงในภาคผนวก ๔   
๓.๑.๖ คาํอธ ิบายรายวิชา 

 รายวิชาตอ่ไปนี R เรียงลําดบัตามหมวดวิชา กล่าวคือ หมวดวิชาศกึษาทั8วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  
และหมวดวิชาเลือกเสรี 

หมวดวิชาศึกษาทั'วไป เรียงลําดบัรายวิชาตามรหสัตวัอกัษรและตวัเลข   
หมวดวิชาเฉ พาะ/วิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกเสรี เรียงลําดบัตามรหัสตวัอักษรและตวัเลขซึ8ง

แสดงถึงกลุม่วิชาตามรายละเอียดที8ระบใุนหน้า ๑๙ 
หนว่ยกิตของแตล่ะรายวิชา: ระบตุวัเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ สว่นตวัเลขในวงเล็บมีความหมายดงันี R 
● รายวิชาภาคทฤษฎี ที8ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือการศกึษาที8เทียบเท่าที8ใช้เวลาไม่

น้อยกวา่ ๑๕ ชั8วโมง ตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

● รายวิชาภาคปฏิบตัิ ที8ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง หรือการศึกษาที8เทียบเท่า ที8ใช้เวลาไม่น้อยกว่า๓๐ 
ชั8วโมง ตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

● การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) ที8ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั8วโมง ต่อ
ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

 

หมวดวิชาศึกษาทั'วไป                                                                                  ๓๐   หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       ๑๑  หน่วยกิต 
 

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
มมศท  ๑๐๑  การศึกษาทั'วไปเพ ื'อการพัฒนามนุษย์                                         ๒  (๑-๒-๓) 
MUGE  101  General Education for Human Development                    2   (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 

ความหมาย  ความสําคัญ  และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั8วไปกับวิชาชีพ  / วิชาเฉพาะ                   
ความเชื8อมโยงสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคณุสมบตัิของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์              
อยา่ง มีวิจารณญาณ คณุสมบตัขิองบณัฑิตที8พงึประสงค์   การวิเคราะห์เหตปัุจจยัและผลกระทบของเหตกุารณ์ 
/ สถานการณ์/ปัญหา     และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๓๗ 

สถานการณ์ เพื8อคณุประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ อื8น และสงัคม  การประยุกต์ความรู้เพื8อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
กรณีศกึษา  

The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific 
subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal 
graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of 
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals 
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies 
 
มมศท  ๑๐๒  สังคมศึกษาเพื'อการพัฒนามนุษย์                                              ๓  (๒-๒-๕) 
MUGE  102   Social Studies for Human Development                                3  (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 

หลกัการและทฤษฎีพื Rนฐานที8เกี8ยวข้องกบัสถานการณ์ / เหตกุารณ์ / ปัญหาที8สําคญัของสงัคมไทยและ
สงัคมโลก อาทิ วิวฒันาการของอารยธรรมและเหตกุารณ์สําคญัในประวตัิศาสตร์ระบบการเมืองการปกครอง 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสขุภาพ การวิเคราะห์เหตปัุจจยัและผลกระทบของเหตกุารณ์/ สถานการณ์ / ปัญหาและ
การสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื8อ
คณุประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้ อื8น และสงัคมการประยกุต์ความรู้เพื8อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา 

 Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and 
global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and 
public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and 
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or 
improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the 
application of knowledge to solve the problems of case studies 
 
มมศท  ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพ ื'อการพัฒนามนุษย์                                     ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE  103    Arts and Sciences for Human Development                                2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี8ยวกับวิวัฒนาการที8
สําคญัทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตปัุจจยั
และผลกระทบของเหตกุารณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือ



 
 

 

 

 

๓๘ 

แนวทางปรับปรุงพฒันาเหตกุารณ์ / สถานการณ์ / เพื8อคณุประโยชน์ต่อตนเอง ผู้ อื8นและสงัคม  การประยุกต์
ความรู้เพื8อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศกึษา  

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation  to the 
evolution of the arts and sciences in the Thai and  global communities; concepts  of  the sufficiency 
economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of 
solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals 
and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies 
 
สมสค  ๑๖๐   หลักการบริหาร                                        ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU  160    Principles of Administration                                  2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 

พื Rนฐานทางด้านการบริหาร  การทํางานเป็นหมู่คณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรัชญาและ
พฒันาการทางทฤษฎีทางการบริหาร ลกัษณะทั8วไปของการบริหารเปรียบเทียบ การบริหารราชการกับการ
บริหารธุรกิจ การจดัองค์การ หลกัและกระบวนการบริหาร  แนวคดิและรูปแบบของการบริหารงานในสมยัใหม ่
              Introduction to Administration, team working,  efficiency and effectiveness, philosophy and 
development  of administration  theories,  comparative  administration,  public  administration and 
business administration, organization Management concept and process, concepts and models for 
modern management  
 
ศรกอ ๑๐๔ จริยธรรมสาํหรับวิชาชีพสุขภาพ      ๒ (๒-๐-๔) 
SIPO 104 Ethics for Health Professionals      2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : 
Prerequisite : 

หลกัการและแนวคิดทฤษฎีเกี8ยวกบัจริยศาสตร์ หลกัจริยธรรมในวิชาชีพกายอปุกรณ์ ความรู้เบื Rองต้น
เกี8ยวกบักฎหมายในวิชาชีพกายอุปกรณ์ สิทธิของผู้ ป่วย สิทธิโดยอิสระของผู้ ป่วยในการเลือกวิธีรักษาตนเอง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งแพทย์กบัผู้ ป่วย หลกัการให้ข้อมลูให้คําปรึกษา และให้คําแนะนําแก่ผู้ ป่วย การปฏิบตัิตวั
ตอ่ผู้ ป่วยแบบองค์รวม พฤตกิรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้คําปรึกษาและการสื8อสาร ประเดน็ทางจริยธรรมและ
การแก้ปัญหาในวิชาชีพกายอปุกรณ์ การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมทางการแพทย์ 

Principle and philosophical concepts in ethics, morals of prosthetic and orthotic profession; 
basic knowledge of laws relevant to prosthetic and orthotic profession; patient's right, patient 
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autonomy; doctor-patient relationship, principle of giving information and counseling for the patient,  
holistic demeanour to the patient, moral behaviour in counseling and communication;  ethical 
problems and solutions in prosthetic and orthotic profession, analytic of ethical problem relating to 
medical personnel   
 
กลุ่มวิชาภาษา       ๙  หน่วยกิต 
 

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
ศศภท   ๑๐๐  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื'อการสื'อสาร                            ๓ (๒-๒-๕) 
LATH   100   Art of Using Thai Language in Communication                       3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทกัษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด 
เพื8อการสื8อสารได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม 

 Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for 
accurate and appropriate communication. 
 
ศศภอ   ๑๐๓  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑                                                          ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN   103   English Level 1                                                                3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 

โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที8 เกี8ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวนั ในลกัษณะของบรูณาการทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ รวมทั Rงกลยทุธ์ในการ
อา่นบทความ การเขียนในระดบัประโยค การฟังเพื8อจบัใจความสําคญั การออกเสียง และการพดูสื8อสารในชั Rน
เรียนระดบับทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing  with 
integration  in  listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies,  sentence writing, 
listening for the gist, pronunciation and classroom communication. 
 
ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒                                                          ๓ (๒-๒-๕)

 

LAEN 104   English Level 2                                                                 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  - 



 
 

 

 

 

๔๐ 

Prerequisite :  - 
คําศพัท์ สํานวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาองักฤษในบริบททางสงัคมปัจจบุนั ทกัษะการสนทนาใน

กลุม่ยอ่ย ทกัษะการเขียนในระดบัยอ่หน้า และเนื Rอหาการอา่นและการฟังเรื8องตา่งๆ 
 Vocabulary, expressions , grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading and listening 
from various sources. 
 
ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓                                                        ๓ (๒-๒-๕)

 

AREN 105   English Level 3                                                                         3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 
 กลยุทธ์ที8 สําคัญในทักษะการใช้ภาษาทั Rง สี8  การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดใน
ชีวิตประจําวนั และการเขียนระดบัย่อหน้าและเรียงความสั Rนๆ รวมทั Rงทกัษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียง
และคําศพัท์ เน้นภาษาองักฤษที8ใช้ในชีวิตประจําวนัและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื Rอหาเกี8ยวกบัสงัคมโลก  
 Essential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, 
speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, including sub-skills i.e., 
grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic 
reading and issues  that  enhance  students  world knowledge. 
 
ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔                                                          ๓ (๒-๒-๕) 
ARLAEN 106   English Level 4                                                                 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 

บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื Rอหาทาง
วิชาการ  เพื8อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งตา่งๆโดยเน้นประเด็นซึ8งช่วยให้นกัศกึษารู้เกี8ยวกับ
สังคมโลก  ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื8อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาใน
สถานการณ์ตา่งๆ รวมทั Rงการฝึกพดูในที8ชมุชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมตุิ ฝึกการเขียนเรียงความ
รูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั Rงนี Rรวมทั Rงการฝึกทกัษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและ
คําศพัท์ในบริบทที8เหมาะสม   

Integrating four English skills by practicing  reading news, research articles, commentary, 
and academic texts, for comprehension and critical thinking,  from various sources  focusing on  the 
issues that enhance students’ world knowledge;  listening to news, lecture, and speech  via 
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multimedia and the Internet;  making conversations in various situations including speaking in public, 
giving oral presentations and making simulations;  and  writing essays in various types using citations 
and references; also  practicing  sub-skills such as   grammar, pronunciation, and  vocabulary  used 
in appropriate context   
      
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (ส่วนที'จัดเป็นหมวดวิชาศึกษาทั'วไป)             ๑๐  หน่วยกิต   
 

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั tนแนะนํา                                                                          ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI  116  Introductory Biology        2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 
  เคมีพื Rนฐานของสิ8งมีชีวิตและชีวโมเลกุลของสิ8งมีชีวิต  ชีววิทยาระดบัเซลล์   การสร้างพลงังานของ
เซลล์  พนัธุศาสตร์ โรคทางพนัธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยกุต์ทางการแพทย์ หลกัวิวฒันาการ 
วิวฒันาการมนษุย์ ระบบนิเวศและปัญหาทางมลพิษและความหลากหลายทางชีวภาพ 

Chemistry of life and biomolecules, cellular biology, cell energy, genetics and genetic 
diseases, DNA technology and its medical applications, evolution, human evolution, ecology and 
pollution problems and biodiversity. 
 
วทคณ ๑๘๒  สถติศิาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                           ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA  182   Statistics for Health Science                                                 2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 
 แนวคิดและการประยกุต์ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตกุารณ์ตา่งๆ การแปล
ความค่าสถิติ  สถิติพรรณนา  การซักตัวอย่างเพื8อให้ได้ตัวแทนที8ดีของประชากรและการนําไปใช้ในการ
ประมาณคา่ และการทดสอบสมมตุฐิาน   

Concepts and applications of probability  and  probability  distributions in various events; 
interpretation of  statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of 
populations and its use in estimation and hypothesis testing. 
 
 
 



 
 

 

 

 

๔๒ 

 
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื tองต้นสาํหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ๓ (๓-๐-๖)  
SCPY  159  Elementary Physics for Health Science                                     3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 
 หแูละการได้ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แมเ่หล็ก ไฟฟ้าในร่างกาย และอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม 
นิวเคลียส และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 Mechanics of motion and equilibrium, work and energy, elastic properties of matters, 
fluid mechanics and blood circulatory system, temperature, heat, gas law and respiratory system, 
waves and wave properties, ears and hearing, lights and visualization, electricity, magnetism, 
electricity in human body, electronics, atoms, nuclei and nuclear medicine. 
 
วทคม ๑๐๐  เคมีเช ิงบูรณาการ                                                  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 100  Integrated Chemistry                                                       3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 

คําจํากัดความ พฒันาการและความเป็นมาของวิชาเคมี  การค้นพบอะตอมและโมเลกุล สมบตัิของ 
ธาตแุละการเกิดเป็นสารประกอบ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี8ยวกับพฤติกรรมและสมบตัิของโมเลกุลในภาวะ
แก๊ส ของเหลว และของแข็ง   ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวนั  และปัจจยัที8มีอิทธิพลตอ่ปฏิกิริยา  สารประกอบ
ธรรมชาต ิและสารสมยัใหมที่8มีสมบตัติามประสงค์  ปัญหาที8เกิดจากการพฒันาวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่อ
สิ8งมีชีวิตและสิ8งแวดล้อม   
  Definition, development and history of chemistry, the discovery of atoms and molecules, 
properties of elements and formation of compounds. Natural phenomena related to the behavior and 
properties of molecules in gaseous, liquid and solid states, chemical reactions in daily life and factors 
influencing the reactions, natural compounds and modern materials with designed properties, 
problems from science development and its impact to living things and environment. 
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หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ      ๑๑๑ หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (ส่วนที'จัดเป็นหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ)             ๓    หน่วยกิต       
 

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต                                               ๒  (๑.๕ -๑-๓.๕) 
SCBI  117  Foundation of Life                                                               2   (1.5 -1-3.5) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 
  การจัดจําแนกอาณาจักรของสิ8งมีชีวิต การสืบพันธุ์และชีววิทยาการเจริญของคนและสัตว์อื8น การ
ทํางานของระบบต่างๆในร่างกายคนและสัตว์ รวมทั Rงโรคและความผิดปกติบางประการของระบบประสาท 
อวยัวะรับความรู้สึกและตอบสนอง ระบบย่อยอาหาร ระบบตอ่มไร้ท่อ ระบบแลกเปลี8ยนแก๊ส ระบบหมนุเวียน
โลหิต และระบบภมูิคุ้มกนั และปฏิบตักิารพื Rนฐานทางชีววิทยา 
   Systemic classification of living organisms; reproduction and development in human and 
animals; comparative physiology of organ systems in human and animals, emphasizes on diseases 
and abnormalities, including nervous system, receptor and motor system, digestive system, 
endocrine system, gas exchange and excretory system, circulatory system and immune system; and 
basic biology laboratories. 
 
วทฟส  ๑๑๐ ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ท ั'วไป                                                             ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY  110  General Physics Laboratory                                                   1 (0-3-1) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
Prerequisite :  - 
 การทดลองฟิสิกส์พื Rนฐานที8เกี8ยวข้องกบัหลกัสตูรฟิสิกส์ที8นกัศกึษาแตล่ะคณะกําลงัศกึษา 
 Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in 
each faculty 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

๔๔ 

 
กลุ่มวิชาพื tนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์     ๑๘ หน่วยกิต 
 

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
ศรกว  ๒๑๙  กายวิภาคศาสตร์                    ๔ (๓-๒-๗) 
SIAN   219   Anatomy                                                  4 (3-2-7) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั tนปีท ี' ๑ 
Prerequisite :  Pass all subjects in 1st academic year 

มหกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ในด้านโครงสร้าง  หน้าที8การทํางานและความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างต่างๆ ของส่วนศีรษะ  หน้าและลําคอ    แขนและร่างแหเส้นประสาทระดบัแขน   ผนงัหน้าอกและ
อวยัวะภายในช่องอก   ผนงัท้องและอวยัวะภายในช่องท้อง  ผนงัลําตวัทางด้านหลงั  กระดกูสนัหลงัและไขสนั
หลงั โครงสร้างตา่ง ๆ ของขา ร่างแหเส้นประสาทระดบับั Rนเอวและก้นกบ  ผนงัเชิงกรานและอวยัวะภายในช่อง   
เชิงกราน   สมอง   กายวิภาคสว่นผิวและปฏิบตักิารชําแหละศพ 
 Gross anatomy of human body regarding structure, function and relationships between 
various structures of head, face and neck, upper extremity and brachial plexus, and the thoracic and 
abdominal wall including surface anatomy and practice of cadaver dissection. 
 
ศรสร  ๒๑๙  สรีรวิทยา                     ๒ (๒-๐-๔) 
SIPS   219   Physiology                                         2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในชั tนปีท ี' ๑   
Prerequisite  :  Pass all subjects in 1st academic year   

หน้าที8และกลไกการทํางานของระบบต่างๆ ในภาวะปกติของร่างกายมนุษย์  ระบบกล้ามเนื Rอและ
กระดกู  ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ  ระบบทางเดินอาหาร            
เมตาบอลิซมึ  และการควบคมุ อณุหภมูิกาย 

Normal functions and mechanism of the body systems such as the musculoskeletal, 
circulatory, respiratory, endocrine, urinary, digestive, metabolism and body temperature regulatory 
systems. 
 
ศรพย  ๒๑๙  พยาธ ิวิทยา               ๒ (๑-๒-๓) 
SIPA    219   Pathology                                     2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน  : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกับวิชา ศรกว ๒๑๙ และ ศรสร ๒๑๙ 
Prerequisite :  Has been studied or study with courses of SIAN 219 and SIPS 219 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๔๕ 

สาเหต ุกลไก และการเปลี8ยนแปลงพื Rนฐานของเซลล์และเนื Rอเยื8อของร่างกายเมื8อเกิดโรค และพยาธิ
วิทยาของโรคตามระบบที8มีความสําคญัและ/หรือพบบอ่ย 

Causes, mechanisms and basic pathologic changes of cell and tissue of human body 
suffering from  diseases. Pathology of organ systems that are important and / or commonly found. 
 

ศรพค ๒๑๑ พยาธิวิทยาคลินิก        ๑ (๑-๐-๒) 
SIPC 211 Clinical Pathology        1 (1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 หลกัการสืบค้น การตรวจทางห้องปฏิบตัิการด้านจลุทรรศนศาสตร์ เคมีคลินิก วิทยาเซรุ่ม โลหิตวิทยา 
และพยาธิวิทยาคลินิกระดบัโมเลกลุ 

Principle of laboratory investigation; clinical microscopic, clinical chemistry, serology, 
hematology, molecular clinical pathology 
 

ศรกอ ๒๑๑ ชีวกลศาสตร์        ๓ (๓-๐-๖) 
SIPO 211 Biomechanics        3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 หลกัการพื Rนฐานทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ทางคิเนติกส์และคิเนมาติกส์ของการเคลื8อนไหวแบบ
เชิงเส้นและเชิงมมุ ชีวกลศาสตร์พื Rนฐานของระบบกล้ามเนื Rอ กระดกู การจดัทรงท่าและกลไกการควบคมุการ
ทรงท่าที8 ดี การวิเคราะห์การเดินปกติของมนุษย์ และการเดินที8ผิดปกติ ศึกษาสภาพการทํางานที8 มี
ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนตา่งๆของร่างกายมนุษย์และสิ8งแวดล้อม ชีวกลศาสตร์ กลไกการทํางาน และแรงที8
กระทําต่อรยางค์ส่วนบนและส่วนล่าง รวมถึงกระดกูสนัหลงัของร่างกายมนุษย์ การประยุกต์ความรู้พื Rนฐาน
ทางชีวกลศาสตร์ของร่างกายกบักายอปุกรณ์เสริมและกายอปุกรณ์เทียม 
 Basic mathematics; linear and angular kinematics, linear and angular kinetics; biomechanics 
of musculoskeletal system; posture and balance; normal gait; pathologic gait; ergonomics; 
biomechanics of lower limb, upper limb and spine; biomechanical application of lower limb, upper 
limb and spine to the orthotic and prosthetic device 
 

ศรจว  ๒๑๑  จิตวิทยาปฏิบัตสิาํหรับผู้ ป่วยที'มีความพกิารทางกาย                         ๑ (๑-๐-๒) 
SIPC  211   Psychology Practice for Persons with Physical Disabilities   1 (1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน :  - 



 
 

 

 

 

๔๖ 

Prerequisite :  -   
พื Rนฐานด้านจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก  ปฏิกิริยาทางจิตใจต่อการสูญเสีย   วิธีการเข้าหาและ

ตดิตอ่สื8อสารกบัผู้ ป่วย/ที8มีความพิการทางกาย 
Basic Psychology; Clinical Psychology; Psychological reaction to loss; How  to approach and  

communication  for persons with physical disabilities 
 
ศรวฟ  ๒๑๑  เวชศาสตร์ฟืtนฟ ู                                 ๓ (๓-๐-๖) 
SIRM   211   Rehabilitation Medicine                                                  3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน  : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกับวิชา ศรพย ๒๑๙  
Prerequisite :  Has been studied or study with courses of  SIPA 219    

ความหมายและวตัถปุระสงค์ของการฟืRนฟสูมรรถภาพผู้ ป่วย  ทีมงานฟืRนฟสูมรรถภาพผู้ ป่วย  หลกัการ
เบื Rองต้นเกี8ยวกบัการประเมินและการฟืRนฟูสภาพผู้ ป่วย  เวชศาสตร์ฟืRนฟูและทีมงาน   เปา้หมายและหลกัการ
ของการฟืRนฟู   การประเมินด้านการฟืRนฟู   คุณภาพชีวิต   กิจวัตรประจําวัน  กายภาพบําบัด  และ
กิจกรรมบําบดัในขั Rนแนะนํา  การตรวจกําลงักล้ามเนื Rอ  การตรวจพิสยัของข้อ  การฟืRนฟูสมรรถภาพของโรค
หรือภาวะตา่ง ๆ ที8พบ   

Gross  rehabilitation  medicine  and  teamwork,  goals  and  principles  of rehabilitation, 
rehabilitation, assessment, quality of life, activities of daily living, Introduction to physical therapy, 
occupational therapy : manual muscle testing, range of motion; Rehabilitation of common 
disease/disorders.  
 
ศรกอ ๓๒๓ กระบวนการวิจัยด้านกายอุปกรณ์      ๒ (๒-๐-๔) 
SIPO 323 Research Process in Prosthetics and Orthotics    2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 แนะนํากระบวนการวิจยั ปัญหาวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจยั สถิติทางการวิจยั 
ตวัอย่างงานวิจยัทางกายอปุกรณ์ ส่วนประกอบของโครงร่างงานวิจยั; การนําเสนองานวิจยั จริยธรรมทางการ
วิจยั 
 Introduction to research methodology; research problems; research design; statistics in 
research; research example in prosthetics and orthotics; research proposal structure; research 
presentation; ethics in research   
 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๔๗ 

 
กลุ่มวิชาพื tนฐานด้านกายอุปกรณ์     ๗ หน่วยกิต 
 

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
ศรกอ ๑๒๓ กายอุปกรณ์ข ั tนแนะนํา       ๒ (๒-๐-๔) 
SIPO 123 Introduction to Prosthetics and Orthotics     2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

คําศพัท์และความหมายในกายอปุกรณ์เทียมและกายอปุกรณ์เสริม หน้าที8ของนกักายอปุกรณ์ ความรู้
เบื Rองต้นเกี8ยวกับคลินิกกายอุปกรณ์ ประวัติกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริมในประเทศไทย การ
ให้บริการด้านกายอุปกรณ์ในประเทศและต่างประเทศ จรรยาบรรณ กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัเกี8ยวกับ
กายอปุกรณ์ การดแูลแบบผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง การฟืRนฟสูมรรถภาพโดยชมุชน การสื8อสารกบัผู้ ป่วย 

Terminologies & definition in prosthetics and orthotics; role of prosthetist and orthotist; 
introduction to prosthetic and orthotic clinic; history of prosthetics and orthotics in Thailand; national 
and international prosthetic and orthotic services; code of ethics; laws and regulations relating to 
prosthetics and orthotics; patient centered care; community based rehabilitation; patient 
communication 

 
ศรกอ ๒๒๓ วัสดุศาสตร์สาํหรับกายอุปกรณ์       ๑ (๑-๐-๒) 
SIPO 223 Materials Science for Prosthetics and Orthotics    1(1-0-2) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

บทนําวัสดุสําหรับงานกายอุปกรณ์ การประยุกต์ใช้และคุณลักษณะของวัสดุประเภทไม้ การ
ประยกุต์ใช้และคณุลกัษณะของวสัดปุระเภทพลาสติก การประยกุต์ใช้และคณุลกัษณะ ของวสัดปุระเภทหนงั 
การประยุกต์ใช้และคณุลกัษณะของวสัดปุระเภทโลหะ การประยุกต์ใช้และคณุลกัษณะของวสัดปุระเภทผ้า 
การประยกุต์ใช้และคณุลกัษณะของวสัดปุระเภทสารเคมี 

Introduction to material science in prosthetics and orthotics; application and properties of 
wood, thermoplastic, leather, metal, fabric, chemical material 
 
ศรกอ ๒๒๔ ทักษะเทคนิคทางกายอุปกรณ์      ๔ (๑-๖-๕) 
SIPO 224 Prosthetic and Orthotic Technical Skills     4 (1-6-5) 
วิชาบังคับก่อน : - 



 
 

 

 

 

๔๘ 

Prerequisite : - 
ความรู้พื Rนฐานและการฝึกทกัษะทางเทคนิคทางกายอุปกรณ์ หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ทกัษะในการใช้เครื8องมือทางกายอุปกรณ์ เครื8องมือที8ใช้ไฟฟ้าและเครื8องจกัร วสัดทีุ8ใช้ในกายอุปกรณ์ วสัดุ
ศาสตร์ หลกัการการเลือกใช้วสัด ุ

Basic practical skills in prosthetics and orthotics; awareness of health and safety; basic skills 
for the use of hand tools, portable power tools and machines; introduction to materials used in 
prosthetics and orthotics, material sciences, decision on the use of materials 
 
กลุ่มวิชากายอุปกรณ์     ๘๓ หน่วยกิต 
 

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
ศรกอ ๒๒๕ การประเมินผู้ ป่วยและการวิเคราะห์การเดนิ    ๒ (๑-๒-๓) 
SIPO 225 Patient Assessment and Gait Analysis     2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 ข้อมลูเบื Rองต้นเกี8ยวกับการตรวจประเมินคนไข้ วิธีการซกัประวตัิ หลกัการตรวจประเมินคนไข้ วิธีการ
ตรวจประเมินคนไข้สําหรับกายอปุกรณ์เสริม วิธีการตรวจประเมินคนไข้สําหรับกายอปุกรณ์เทียม การประยกุต์
ข้อมูลที8ได้เพื8อการวางแผนการรักษา เครื8องมือสําหรับการวิเคราะห์การเดิน ท่าเดินปกติ ท่าเดินที8ผิดปกติ 
หลกัการวิเคราะห์การเดนิ 
 Introduction to the patient assessment; the patient assessment principles; orthotic patient 
assessment; prosthetic patient assessment; special test; an application of patient assessment; gait 
analysis instruments; normal gait; pathologic gaits; gait deviations; gait analysis principles 
 
ศรกอ ๒๓๕ วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมระดับเท้าและข้อเท้า    ๓ (๓-๐-๖) 
SIPO 235 Foot & Ankle Foot Orthotic Science     3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 ชีวกลศาสตร์ของรยางค์สว่นลา่ง พยาธิวิทยาของเท้า การตรวจประเมินร่างกายและการเดนิของผู้ ป่วย 
หลกัการพื Rนฐานของกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า ความหลากหลายของกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้า
และข้อเท้า วสัดทีุ8ใช้ในการผลิต การพิจารณาคําสั8งการรักษาเพื8อใช้กายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า การ
ทํา Padding และ Posting รองเท้าและการดัดแปลงรองเท้า หลักการพื Rื Rนฐานของกายอุปกรณ์เสริมระดับ



มคอ. ๒  
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๔๙ 

รยางค์ล่าง ความหลากหลายของกายอุุปกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า หลกัการพื Rนฐานของการพิจารณา
คําสั8งการรักษาโดยใช้กายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า 
 Biomechanics of the lower leg; pathology of foot; an assessment and gait analysis; 
biomechanics of foot and ankle foot orthosis; the variation of materials for foot and ankle foot orthosis; 
prescription principle of foot and ankle foot orthosis; padding, posting and offloading in foot orthosis; 
shoe & shoe modification; principle of lower limb orthosis; variation of foot an ankle foot orthosis; 
prescription principle of foot and ankle foot orthosis 
 

ศรกอ ๒๓๖ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เสริมระดับเท้าและข้อเท้า    ๕ (๐-๑๐-๕) 
SIPO 236 Foot & Ankle Foot Orthotic Practice     5 (0-10-5) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 การตรวจประเมินร่างกายและการเดินของผู้ ป่วย การหล่อแบบและเทคนิคการผลิตแผ่นรองเท้า การ
ทํา Padding และ Posting วิธีการทดลองใส่และแก้ไขอปุกรณ์แผ่นรองเท้า การหล่อแบบและเทคนิคการผลิต
อปุกรณ์เสริมระดบัเท้าชนิด แข็ง วิธีการทดลองใส่และแก้ไขอุปกรณ์เสริมประคองเท้าชนิดแข็ง การหล่อแบบ
อุปกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า วิธีการทดลองใส่และแก้ไขอุปกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า เทคนิคการ
ตดิตั Rงข้อเท้าของอปุกรณ์เสริม 

An assessment and gait analysis; foam impression casting & fabrication technique for flexible 
foot orthosis; padding, posting and offloading technique; foot orthotic fitting procedure; casting 
technique for UCBL; UCBL fitting procedure; casting technique for the ankle foot orthosis; fabrication 
and joint setting techniques 
 
ศรกอ ๒๓๗ รองเท้าทางการแพทย์และการปรับแก้รองเท้า    ๓ (๑-๔-๔) 
SIPO 237 Medical Footwear and Shoe Modification     3 (1-4-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 การประเมินความผิดปกติของเท้าและรยางค์ส่วนล่าง การพิจารณาทางคลินิกสําหรับการใช้รองเท้า
ทางการแพทย์และการปรับแก้รองเท้าสําหรับพยาธิสภาพเท้าที8เกี8ยวข้อง แนวทางการรักษาทางกายอุปกรณ์ 
การเลือกใช้วสัด ุการออกแบบ การลองสวมใส่ หน้าที8 คณุสมบตัิทางชีวกลศาสตร์ ขั Rนตอนวิธีการตดัรองเท้า
ทางการแพทย์ และการปรับแก้รองเท้า การใช้รองเท้าในการรักษาโรคและความผิดปกติ ผลของการใส่รองเท้า
และกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าที8เหมาะสม การประยกุต์ใช้ความรู้เพื8อทําหุ่นรองเท้า กายอปุกรณ์เฉพาะทาง
เท้า รองเท้าทางการแพทย์ และการปรับแก้รองเท้า 



 
 

 

 

 

๕๐ 

 Lower limb assessment and deformities; pedorthic treatment options including materials 
selection, design, fit, function, biomechanical properties, construction methods for medical grade 
footwear and footwear modification; clinical consideration of the footwear to manage pathologies 
and deformities; existing orthotic appliances and its impact on footwear fitting; application of 
knowledge to construct lasts, orthotic appliances, medical grade footwear and footwear modification 
 
ศรกอ ๒๓๘ วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมพยุงลาํตัว     ๒ (๒-๐-๔) 
SIPO 238 Spinal Orthotic Science       2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 ทบทวนกายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ โรคหรือภาวะผิดปรกติที8เกี8ยวข้องกบัลําตวั หลกัการทางด้าน
เวชศาสตร์ฟืRนฟูและการออกกําลงัการของผู้ ป่วยที8เกี8ยวข้องกับกระดูกสันหลงั หลกัการพิจารณาคําสั8งการ
รักษา หลกัการการรักษา ความหลากหลากของกายอุปกรณ์เสริมส่วนลําตวั แผนการรักษาสําหรับผู้ ป่วยที8มี
ภาวะกระดูกสันหลังคด การประเมินด้วยฟิล์มเอกซเรย์ และ การพิจารณาหลักทางชีวกลศาสตร์ต่อการ
ออกแบบกายอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิคการประเมินร่างกาย การสื8อสารกบัผู้ ป่วย การหล่อแบบ ปรับแตง่หุ่นปนู 
การทดลองสวมใสแ่ละปรับแก้ไขกายอปุกรณ์เสริมสว่นลําตวั 
 A review of anatomy, biomechanics, pathologies related to spine; rehabilitation approach to 
spinal problems, exercise for spinal problems; prescription consideration ; spinal orthotic principle, 
variation of spinal orthoses; orthotic management for patient with scoliosis; x-ray examination; 
biomechanical principle of orthotic design; patient communication and assessment; measurement 
and casting, rectification, fitting and modifying the spinal orthoses 
 
ศรกอ ๒๓๙ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เสริมพยุงลาํตัว     ๔ (๐-๘-๔) 
SIPO 239 Spinal Orthotic Practice       4 (0-8-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 การสาธิตและการปฏิบัติเพื8อการรักษาด้วยกายอุปกรณ์ในผู้ ป่วยที8มีภาวะผิดปกติของลําตวั การ
สื8อสารและการประเมินผู้ ป่วย การพิจารณาคําสั8งกายอปุกรณ์เสริม หลกัการทางชีวกลศาสตร์ในการออกแบบ
กายอุปกรณ์ที8เหมาะสมต่อผู้ ป่วยแต่ละราย การเลือกวัสดุที8เหมาะสม การหล่อแบบ ปรับแต่งหุ่นปูน การ
ทดลองสวมใส่และปรับแก้ไขกายอุปกรณ์เสริมส่วนลําตวัการประเมินการลองสวมใส่และหน้าที8ของอุปกรณ์ 
การปรับแก้ตามความจําเป็นเพื8อให้ได้การทํางานที8ดีที8สุดสําหรับผู้ ป่วยเฉพาะราย การให้ความรู้แก่ผู้ ป่วย 
ผู้ดแูลผู้ ป่วยและครอบครัวในการใช้และดแูลกายอปุกรณ์เสริม 
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๕๑ 

 Clinical demonstration and practice of spinal orthotic management for patient with spinal 
disorders; patient communication and assessment; prescription and orthotic design, material 
selection, casting, rectification, fabrication, fitting, problem solving and outcome evaluation; spinal 
orthotic adjustment as necessary to obtain optimal function for the specific patient; patient, caregiver 
and family education in the use and care of orthotic devices 
 

ศรกอ ๓๔๕ วิทยาการกายอุปกรณ์เท ียมระดับข้อเท้าและใต้เข่า   ๓ (๓-๐-๖) 
SIPO 345 Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Science   3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 หลกัการทางกายวิภาคและความบกพร่องทางกายภาพและทางการใช้งานที8เกี8ยวข้องกบัผู้ ที8ถกูตดัขา
ระดบัใต้เข่าและระดบัข้อเท้า ข้อมลูพื Rนฐานและหลกัการทางชีวกลศาสต์ของกายอุปกรณ์เทียมสําหรับผู้ ที8ถูก
ตดัขาระดบัใต้เข่าและระดบัข้อเท้า   องค์ประกอบต่างๆ ความหลากหลากของรูปแบบและวสัดทีุ8ใช้ หลกัการ
ตรวจประเมินร่างกายที8เกี8ยวข้อง การพิจารณาคําสั8ง รูปแบบการรักษาด้วยกายอุปกรณ์ หลกัการประดิษฐ์
จดัทํา การจดัแนว  การลองสวมใส่ และการปรับแก้ไขกายอุปกรณ์เทียมสําหรับผู้ ที8ถูกตดัขาระดบัใต้เข่าและ
ระดบัข้อเท้า การวิเคราะห์การเดนิ การฝึกเดนิกบักายอปุกรณ์เทียมระดบัใต้เขา่และระดบัข้อเท้า การให้ความรู้
แก่ผู้ ป่วย 
 Anatomy, physical and functional deficits related to the transtibial and ankle disarticulation 
amputee; basic principle and biomechanical concept of the transtibial and ankle disarticulation 
prosthesis; composition of prosthesis, variation of design, materials and components; patient 
assessment; prosthetic prescription consideration; principles of manufacturing, alignment setting, 
fitting and adjustment of the transtibial and ankle disarticulation prosthesis; prosthetic gait analysis; 
transtibial and ankle disarticulation prosthetic gait training; patient education 
 

ศรกอ ๓๔๖ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เท ียมระดับข้อเท้าและใต้เข่า   ๕ (๐-๑๐-๕) 
SIPO 346 Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Practice   5 (0-10-5) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 การฝึกปฏิบตัิการทําขาเทียมสําหรับผู้ ที8สญูเสียรยางค์ในระดบัใต้เข่า และระดบัข้อเท้า การออกแบบ
กายอุปกรณ์ตามหลักชีวกลศาสตร์ การเลือกใช้วัสดุและส่วนประกอบของขาเทียมให้เหมาะสม การตรวจ



 
 

 

 

 

๕๒ 

ประเมินร่างกาย การสื8อสาร การหลอ่เบ้าขาเทียม การแตง่ปนู การขึ Rนรูป การจดัแนว การสวมใส ่การวิเคราะห์
การเดนิ การประเมินและการปรับแก้ไขปัญหา 
 Clinical and technical aspects on transtibial and ankle disarticulation amputees; an 
assessment and prescription based on the biomechanics principle; prosthetic socket design, 
components and materials selection; casting, rectification, fabrication and alignment, fitting; 
prosthetic problem analysis, solution 
 

ศรกอ ๓๔๗ วิทยาการกายอุปกรณ์เท ียมระดับข้อเข่าและเหนือเข่า   ๓ (๓-๐-๖) 
SIPO 347 Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Science   3 (3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ และการทําหน้าที8ของร่างกาย ที8เกิดจากสญูเสียรยางค์ในระดบัข้อ
เข่า และระดบัเหนือเข่า การดแูลทางการแพทย์ การดแูลก่อนและหลงัการผ่าตดั การพิจารณาคําสั8งการรักษา 
ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวสัดทีุ8ใช้ และหลกัการประดิษฐ์ หลกัการจดัแนวขาเทียม หลกัการลองสวมและ
หลกัการปรับปรุงแนวการเดนิด้วยกายอปุกรณ์เทียมในระดบัข้อเขา่ และระดบัเหนือเขา่ 
 Physical, mental and functional deficits following knee disarticulation and transfemoral 
amputation; medical treatment; pre- and post-operative prosthetic care; prescription considerations; 
biomechanics; prosthetic materials and components; principles of fabrication, fitting, dynamic 
alignment of knee disarticulation and transfemoral prostheses 
 
ศรกอ ๓๔๘  ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เท ียมระดับข้อเข่าและเหนือเข่า   ๕ (๐-๑๐-๕) 
SIPO 348 Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Practice   5 (0-10-5) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

การสาธิตและการปฏิบตั ิเพื8อดแูลความบกพร่องทางกาย จิตใจ และการทําหน้าที8ของร่างกาย ของผู้ ที8
สญูเสียรยางค์ในระดบัข้อเข่า และระดบัเหนือเข่า การประเมิน การดแูลทางการแพทย์ การดแูลก่อนและหลงั
การผ่าตดั การพิจารณาคําสั8งการรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวสัดทีุ8ใช้ หลกัการประดิษฐ์จดัทํา การ
จดัแนวขาเทียม การลองสวมและการปรับปรุงแนวการเดินด้วยกายอุปกรณ์เทียมในระดบัข้อเข่า และระดบั
เหนือเขา่ จริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผู้ ป่วย หลกัมนษุยสมัพนัธ์ 

the demonstration and practice of the physical, mental and functional deficits following knee 
disarticulation and transfemoral amputation; patient assessment; medical treatment; pre- and post-
operative prosthetic care; prescription considerations; biomechanics; prosthetic materials and 
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๕๓ 

components; principles of fabrication, fitting, dynamic alignment of knee disarticulation and 
transfemoral prostheses; professional ethics; patients’ rights, human relations 
ศรกอ ๓๕๘ ปฏิบัตกิารคลินิกกายอุปกรณ์เท ียม     ๔ (๐-๑๒-๔) 
SIPO 358 Clinical Practice in Prosthetics      4 (0-12-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 การปฏิบตัิทางคลินิกที8ได้รับการกํากับดแูลในการให้บริการทางกายอุปกรณ์เทียมแก่ประชาชนทั8วไป 
ทบทวนการประเมินทางชีวกลศาสตร์และทางคลินิก การวิเคราะห์การเดิน รายงานทางการแพทย์ ทบทวน
กรณีศกึษาโดยการแลกเปลี8ยนความรู้ระหวา่งเพื8อนและอาจารย์ในการผลิตหรือปรับแก้กายอปุกรณ์เทียม การ
แสดงความสามารถทางวิชาชีพ ทศันคติและมาตรฐานที8เหมาะสม การมีปฏิสมัพนัธ์ การติดตอ่สื8อสาร ความ
เป็นมืออาชีพในสถานที8ทํางานและการทํางานเป็นทีม การวางแผนและจดัการการปฏิบตัทิางคลินิก 
 A supervised clinical practice in the general provision of prosthetic services to the general 
public; a review of biomechanical and clinical assessments, gait analysis; medical reports; review 
cases by peer and supervisor interaction manufacture or modification of prosthetic device; 
professional competence, attitudes and standards appropriate for practice, interpersonal skills, 
workplace professionalism and teamwork; case planning and management 
 
ศรกอ ๓๒๔ เครื'องมือวิจัยทางคลินิกกายอุปกรณ์     ๒ (๑-๒-๓) 
SIPO 324 Clinical Research Instrumentation in Prosthetics and Orthotics  2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 แนะนําเครื8องมือวิจยัทางคลินิกด้านกายอปุกรณ์ การวดัผลลพัธ์ในกายอปุกรณ์ การวดัการเคลื8อนไหว 
การวดัโหลดและความดนั การวิเคราะห์การเคลื8อนไหวแบบสามมิติ การวดัการเผาผลาญและการใช้พลงังาน 
การทดสอบทางกลศาสตร์ การวิเคราะห์ผลและแปรผล 

An introduction to clinical research instrumentation in prosthetics and orthotics; the outcome 
measurement in prosthetics and orthotics; motion measurement; load and pressure measurement; 
3D motion analysis; metabolism and energy expenditure measurement; mechanical property testing; 
data analysis and interpretation 
 
ศรกอ ๓๓๑ วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมระดับเท้า ข้อเท้า และข้อเข่า   ๒ (๒-๐-๔) 
SIPO 331 Knee Ankle Foot Orthotic Science      2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 



 
 

 

 

 

๕๔ 

Prerequisite : - 
 การประเมินความผิดปกติของรยางค์ส่วนล่าง ได้แก่ ข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า การประเมินทาง
คลินิกเพื8อพิจารณาการออกแบบอปุกรณ์ และการปรับแก้ รักษา ตามพยาธิสภาพที8เกี8ยวข้อง กายอปุกรณ์เสริม
ระดบัข้อสะโพกและข้อเข่าเฉพาะสําหรับเด็ก แนวทางการรักษาทางการใช้กายอุปกรณ์ การประเมินในการ
เลือกใช้วสัดอุปุกรณ์ คณุสมบตัิทางชีวกลศาสตร์ ข้อบง่ใช้ ขั Rนตอนการประดิษฐ์ การสวมใส่และการปรับแต่ง
อปุกรณ์ ผลกระทบของกายอปุกรณ์ที8มีผลตอ่การรักษา การประเมินปัญหาทางคลินิกที8มีผลกระทบตอ่การใช้
กายอปุกรณ์เพื8อประยกุต์ในการแก้ปัญหาทางคลินิก 
 A lower limb assessment and deformities of hip, knee, ankle; clinical evaluation for orthotic 
prescription, orthotic adjustment, treatment plan; pediatric hip and knee orthosis; principles of 
orthotic treatment; material and component selection; biomechanical approach; knee ankle foot 
orthotic fabrication, fitting, outcome measurement, clinical problem solving; complication of knee 
ankle foot orthotic fitting 
 
ศรกอ ๓๓๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เสริมระดับเท้า ข้อเท้า และข้อเข่า   ๓ (๐-๖-๓) 
SIPO 332 Knee Ankle Foot Orthotic Practice      3 (0-6-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 การปฏิบัติเพื8อการประดิษฐ์อุปกรณ์สําหรับผู้ ป่วยที8มีความผิดปกติของรยางค์ส่วนล่าง ได้แก่ ข้อ
สะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า การประเมินทางคลินิกเพื8อพิจารณาการออกแบบอุปกรณ์ และการปรับแก้ รักษา 
ตามพยาธิสภาพที8เกี8ยวข้อง แนวทางการรักษาทางการใช้กายอุปกรณ์ทางคลินิก การประเมินในการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์เพื8อสอดคล้องการแผนการรักษา ข้อบ่งใช้ ขั Rนตอนการประดิษฐ์ การสวมใส่และการปรับแต่ง
อปุกรณ์ ผลกระทบของกายอปุกรณ์ที8มีผลตอ่การรักษา การประเมินปัญหาทางคลินิกที8มีผลกระทบตอ่การใช้
กายอปุกรณ์เพื8อประยกุต์ในการแก้ปัญหาทางคลินิก 
 A clinical practice of lower limb assessment; deformities of hip, knee, ankle; evaluation for 
orthotic prescription, orthotic adjustment, treatment plan;  principles of orthotic treatment; material 
and component selection; knee ankle foot orthotic fabrication, fitting, outcome measurement, clinical 
problem solving; complication of knee ankle foot orthotic fitting 
 
ศรกอ ๓๓๓ วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมพยุง/ดามแขน     ๓ (๒-๒-๕) 
SIPO 333 Upper Limb Orthotic Science      3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : -  
Prerequisite : - 
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๕๕ 

 ทบทวนกายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ โรคหรือภาวะผิดปกติที8เกี8ยวข้องกับรยางค์บน หลักการ
พิจารณาคําสั8งการรักษา วัสดุที8ใช้ในการทํากายอุปกรณ์เสริมส่วนรยางค์บน ความหลากหลากของกาย
อปุกรณ์เสริมสว่นรยางค์บน เทคนิคการประเมินร่างกาย การหลอ่แบบ ปรับแตง่หุน่ปนู การทดลองสวมใส่และ
ปรับแก้ไขกายอปุกรณ์เสริมสว่นรยางค์บน 

A review of anatomy, biomechanics, pathologies related to upper limb; prescription 
consideration principle; material used in upper limb orthoses; variation of upper limb orthoses; 
patient assessment, measurement and casting, rectification, fitting and modifying the upper limb 
orthoses 
 

ศรกอ ๓๕๙ ปฏิบัตกิารคลินิกกายอุปกรณ์เสริม     ๔ (๐-๑๒-๔) 
SIPO 359 Clinical Practice in Orthotics      4 (0-12-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 การปฏิบตัิทางคลินิกที8ได้รับการกํากับดแูลในการให้บริการทางกายอุปกรณ์เสริมแก่ประชาชนทั8วไป 
ทบทวนการประเมินทางชีวกลศาสตร์และทางคลินิก รายงานทางการแพทย์รวมถึงผลการตรวจทางรังสีวิทยา 
ทบทวนกรณีศึกษาโดยการในการผลิตหรือปรับแก้กายอุปกรณ์เสริม การแสดงความสามารถทางวิชาชีพ 
ทศันคติและมาตรฐานที8เหมาะสม การมีปฏิสมัพนัธ์ การติดต่อสื8อสาร ความเป็นมืออาชีพในสถานที8ทํางาน
และการทํางานเป็นทีม การวางแผนและจดัการการปฏิบตัทิางคลินิก 
 A supervised clinical practice in the general provision of orthotic services to the general 
public; review biomechanical and clinical assessments, medical reports, including radiology results; 
a review of cases related manufacture or modification of orthotic device; professional competence, 
attitudes and standards appropriate for practice, interpersonal skills, workplace professionalism and 
teamwork; case planning and management 
 

ศรกอ ๔๒๗ เก้าอี tรถเข ็นและที'นั' งดัดแปลงเฉพาะรายสาํหรับคนพกิาร   ๒ (๑-๒-๓) 
SIPO 427 Wheelchair and Seating for Persons with Physical Disabilities  2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 ข้อมลูเบื Rองต้นเกี8ยวกับผู้ ใช้รถเข็นคนพิการ การให้บริการรถเข็นสําหรับคนพิการ การเคลื8อนย้ายด้วย
รถเข็นคนพิการ การนั8งตรงและการเคลื8อนย้าย แผลกดทบั รถเข็นคนพิการที8เหมาะสม เบาะรองนั8งและการทํา



 
 

 

 

 

๕๖ 

เบาะรองนั8ง การตรวจและการประเมินร่างกาย การออกแบบรถเข็นคนพิการ การลองรถเข็นคนพิการ การ
ฝึกอบรมผู้ใช้ การบํารุงรักษาและการซอ่มแซม การตรวจตดิตามผล 

An introduction to wheelchair users; wheelchair services; wheelchair mobility; sitting upright 
and transfers; pressure sores; appropriate wheelchairs; cushions and cushion fabrication; 
assessment and physical assessment; prescription; fitting; user training; maintenance and repairs; 
follow up 

 
ศรกอ ๔๔๗ วิทยาการกายอุปกรณ์เท ียมระดับแขน     ๔ (๒-๔-๖) 
SIPO 447 Upper Limb Prosthetic Science      4 (2-4-6) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 ภาพรวม ทฤษฎีทั8วไป ระดบัของการตดัรยางค์ส่วนบน การบกพร่องทางรยางค์ส่วนบนแต่กําเนิด 
อปุกรณ์เทียมสําหรับรยางค์ส่วนบน ชีวกลศาสตร์ การพิจารณาวางแผนการรักษา องค์ประกอบและวสัดขุอง
อปุกรณ์เทียมระดบัรยางค์ส่วนบน หลกัการ การสาธิต และการฝึกปฏิบตัิ การตรวจประเมิน การออกแบบและ
สั8งอุปกรณ์ การหล่อแบบ กลไกการยึด การประดิษฐ์จัดทํา การจัดแนว การลองสวม การควบคุมและส่ง
สัญญาณ การปรับแก้ การทําสวยงามอุปกรณ์เทียมระดับรยางค์ส่วนบน ทักษะการแก้ไขปัญหา การ
ประยกุต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่ปฏิบตัิ การประเมินตนเอง การทํางานแบบเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ ความ
เป็นมืออาชีพ จริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผู้ ป่วย มนษุยสมัพนัธ์ที8ดี การสื8อสาร  
 An overview, general principles, level of upper limb amputation; congenital upper limb 
deficiency; prosthetics for upper limb amputation; biomechanics, prescription considerations, 
materials and components of upper limb prostheses; principles, demonstration and practice of 
assessment, designation and prescription, casting, mechanism of suspension, fabrication, 
assembly, fitting, harness and cable, adjustment, cosmetic finishing for upper limb prostheses; 
problem solving skills; application of knowledge from theory to practice; self-assessment; 
multidisciplinary team working; professionalism; professional ethics; patient’s right; good human 
relations; communications 
 
ศรกอ ๔๔๘ วิทยาการกายอุปกรณ์เท ียมระดับเท้าบางส่วนและกายอุปกรณ์เท ียม ๓ (๑-๔-๔) 
                ระดับสะโพก  
SIPO 448 Partial Foot and Hip Disarticulation Prosthetic Science   3 (1-4-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
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๕๗ 

 ความบกพร่องทางกายภาพและทางการใช้งานในแตล่ะระดบัของผู้ ที8ถกูตดัเท้าบางสว่น ข้อมลูพื Rนฐาน
กายอปุกรณ์เทียมสําหรับผู้ ที8ถกูตดัเท้าบางส่วน ความหลากหลากของรูปแบบและวสัดทีุ8ใช้ การพิจารณาคําสั8ง 
รูปแบบการรักษาด้วยกายอุปกรณ์ในแต่ละระดบัการตดั หลักการประดิษฐ์จัดทํา การลองสวมใส่ และการ
ปรับแก้ไขกายอุปกรณ์เทียมสําหรับผู้ ที8ถูกตัดเท้าบางส่วน หลักการทางกายวิภาคและความบกพร่องทาง
กายภาพและทางการใช้งานที8เกี8ยวข้องกับผู้ ที8ถูกตดัขาระดบัข้อสะโพก  ข้อมลูพื Rนฐานของกายอุปกรณ์เทียม
สําหรับผู้ ที8ถกูตดัขาระดบัข้อสะโพก  องค์ประกอบต่างๆ ความหลากหลากของรูปแบบของเบ้าและข้อสะโพก
เทียมชนิดต่างๆ หลักการตรวจประเมินร่างกายที8เกี8ยวข้อง การพิจารณาคําสั8งรูปแบบการรักษาด้วยกาย
อปุกรณ์ หลกัการประดิษฐ์จดัทํา การจดัแนว  การลองสวมใส่ และการปรับแก้ไขกายอปุกรณ์เทียมสําหรับผู้ ที8
ถูกตดัขาระดบัข้อสะโพก การฝึกเดินกับกายอุปกรณ์เทียมระดบัข้อสะโพก การฝึกปฏิบตัิผลิตกายอุปกรณ์
เทียมสําหรับผู้ ที8ถกูตดัเท้าบางสว่นและระดบัข้อสะโพก 
 Physical and functional deficits at each level of partial foot amputee; basic principle of the 
partial foot prosthesis; variation of design and materials; prosthetic prescription consideration in each 
level of amputation; principles of manufacturing, fitting and adjustment of the partial foot prosthesis; 
anatomy, physical and functional deficits that related to the hip disarticulation amputee; basic 
principle of the hip disarticulation prosthesis; composition of prosthesis, variation of socket design, 
prosthetic hip joint components; patient assessment; prosthetic prescription consideration; 
principles of manufacturing, alignment setting, fitting and adjustment of the hip disarticulation 
prosthesis; hip disarticulation prosthetic gait training; patient education; partial foot and hip 
disarticulation prosthetic practice project  
 
ศรกอ ๔๕๗ การเตรียมพร้อมก่อนประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์   ๖ (๑-๑๕-๗) 
SIPO 457 Preparation for Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics  6 (1-15-7) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 กระบวนการการรับเข้าผู้ ป่วยเพื8อทํากายอุปกรณ์จนถึงการส่งมอบอุปกรณ์ในการให้บริการในหน่วย
บริการ การศกึษาการเบิกจ่ายกายอปุกรณ์ตามสิทธิการรักษาของผู้ ป่วย การฝึกการบริหารจดัการเวลาในการ
ปฏิบตังิาน การทบทวนการปฏิบตัตินตอ่ผู้ ป่วย และการแลกเปลี8ยนความรู้จากกรณีศกึษาตา่งๆ 
 The process of patient check-in until device delivery in the clinical service;  the 
reimbursement of the prosthetic and orthotic device following the patient's payment type; time 
management in clinical practice; review the proper performance to approach the patient; variety 
case study discussion 



 
 

 

 

 

๕๘ 

 
 
ศรกอ ๔๒๘ โครงการวิจัยด้านกายอุปกรณ์      ๓ (๐-๖-๓) 
SIPO 428 Research Project in Prosthetics and Orthotics    3 (0-6-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 เขียนโครงร่างงานวิจยั ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลการวิจยั เขียนรายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 

Writing research proposal; doing research; presenting research; writing final research report 
 

ศรกอ ๔๕๘ ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์      ๖ (๐-๑๘-๖) 
SIPO 458 Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics    6 (0-18-6) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 การปฏิบตัิทางคลินิกเพื8อทํากายอุปกรณ์เทียมและเสริมชนิดตา่งๆ ตามที8ได้รับมอบหมายภายใต้การ
กํากบัดแูลในสถาบนัฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ/หรือสถาบนัร่วม การฝึกปฏิบตัิรวมถึง
การตรวจประเมิน การพิจารณาคําสั8งการรักษา  และทํากายอปุกรณ์เสริมและเทียมที8เหมาะสมกบัพยาธิสภาพ
ของผู้ ป่วย ในทางปฏิบตัทีิ8ถกูต้องทั Rงจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผู้ ป่วย และมนษุยสมัพนัธ์ที8ดี 

A clinical practice of the assigned prosthetic and orthotic device under supervision at the 
training placement at the Faculty of Medicine Siriraj Hospital and/or collaborating center; the practice 
including assessment, prescription considerations, manufacturing the appropriate prosthetic and 
orthotic device following the patient’s condition, in the proper manner of professional ethics, patient’s 
right and good human relations 

 
ศรกอ ๔๕๙ ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์ ณ หน่วยงานภายนอก   ๖ (๐-๑๘-๖) 
SIPO 459 External Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics   6 (0-18-6) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 การปฏิบตัิทางคลินิกเพื8อทํากายอุปกรณ์เทียมและเสริมชนิดตา่งๆ ตามที8ได้รับมอบหมายภายใต้การ
กํากบัดแูลในสถาบนัฝึกอบรม หรือโรงพยาบาลร่วมสอน  การฝึกปฏิบตัริวมถึงการตรวจประเมิน การพิจารณา
คําสั8งการรักษา  และทํากายอุปกรณ์เสริมและเทียมที8เหมาะสมกับพยาธิสภาพของผู้ ป่วย ในทางปฏิบตัิที8
ถกูต้องทั Rงจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผู้ ป่วย และมนษุยสมัพนัธ์ที8ดี 
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๕๙ 

 A clinical practice of the assigned prosthetic and orthotic device under supervision at the 
training placement or the collaborating hospital; the practice including assessment, prescription 
considerations, and manufacturing the appropriate prosthetic and orthotic device following the 
patient’s condition, in the proper manner of professional ethics, patient’s right and good human 
relations 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
 

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั-ิค้นคว้า) 
สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจักษ์              ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 103 Art Appreciation        2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

วิวฒันาการของวิจิตรศิลป์จากสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ไปสู่อารยธรมของสมยัอารยธรรมอียิปต์   กรีก  
โรมนั    และสถานที8โบราณ ยโุรปสมยักลาง สมยัฟืRนฟศูลิปะวิทยาการสมยัใหม ่การประดิดประดอยเหลือเฟือ
ศลิปะยคุปัจจบุนั  รวมทั Rงศลิปะของไทย ในจิตรกรรมฝาผนงั พระพทุธรูปสมยัตา่งๆ และรูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยยคุตา่งๆ จากวดัในประเทศไทย 

Evolution of fine art from pre-historical period to civilizations of ancient Egypt, Greek, and 
Roman antiquity, Middle Ages, Renaissance, Baroque, Rococo, Neo-classicism, up to the present 
time including traditional Thai art in Thai mural painting, styles of Buddha images and Thai 
architectural styles in Buddhist temples in Thailand. 
 
สมสศ ๒๕๐  กฎหมายและข้อบังคับที'เกี'ยวข้องกับสาธารณสุข    ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS  250   Public Health Laws & Regulations                   2 (2-0-4) 
วิชาบังคับก่อน  :  - 
Prerequisite :  -   

ความรู้เบื Rองต้นเกี8ยวกับกฎหมายทั8วไป กระบวนการยุติธรรม กฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ สําหรับ
บคุลากรแพทย์และสาธารณสขุ พระราชบญัญตัวิิชาชีพเวชกรรม พระราชบญัญตัคิวบคมุการประกอบโรคศิลป์   
พระราชบญัญัติสถานพยาบาล กฎหมายเกี8ยวกับการทําแท้ง พระราชบญัญัติอาหาร พระราชบญัญัติยา     
กฎหมายอาญา   กฎหมายแพง่และพาณิชย์  กฎกระทรวงตา่ง ๆ ที8เกี8ยวข้องตลอดจนกฎระเบียบข้อบงัคบัการ
ปฏิบตัริาชการตา่ง ๆ ที8เกี8ยวข้องกบัการบริหารงานสาธารณสขุ  



 
 

 

 

 

๖๐ 

Introduction to Law  Justice Procedure , Law and regulation for doctor and public health 
practitioners, Medical Treatment Act, Practice of the Art of Healing Act, Medical Service Act, Food 
Act, Drug Act, Criminal Code, Civil and  Commercial Code, Ministerial Regulation,  rule and 
regulation relating  to  Public Health Administration. 
 

ศรกอ ๔๓๕ วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมสาํหรับภาวะเท้าปุก         ๒ (๑-๒-๓) 
SIPO 435 Orthotic Science for Clubfoot      2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 

การประเมินผู้ ป่วย แนวคิดเกี8ยวกบัชีวกลศาสตร์ของรยางค์ส่วนล่าง แนวของข้อตอ่ พยาธิสภาพของ
เด็กเท้าปกุ และทางเลือกในการรักษา แผนการรักษาทางกายอปุกรณ์เฉพาะสําหรับเด็กเท้าปกุ การออกแบบ 
วสัดแุละส่วนประกอบเพื8อใช้ประกอบแผนการรักษา การประเมินการลองสวมใส่และหน้าที8ของอุปกรณ์ การ
ปรับแก้ตามความจําเป็นเพื8อให้ได้การทํางานที8ดีที8สดุสําหรับผู้ ป่วยเฉพาะราย การให้ความรู้แก่ผู้ ป่วย ผู้ดแูล
ผู้ ป่วยและครอบครัวในการใช้และดแูลกายอปุกรณ์เสริม 

Patient assessment; biomechanics concept of the lower limb; joint alignment; pathology of 
clubfoot and treatments options; orthotic treatment plan and specific technique for clubfoot; design, 
materials and components to support the treatment plan; evaluate the fit and function of the device; 
adjust as necessary to obtain optimal function for the specific patient; educate the patient, caregiver 
and family in the use and care of orthotic devices 

 

ศรกอ ๔๓๖ วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมสาํหรับดัดกระโหลกศีรษะ   ๒ (๑-๒-๓) 
SIPO 436 Cranial Remolding Orthotic Science     2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 การประเมินผู้ ป่วย มหกายวิภาคศาสตร์และพยาธิของโรคที8เกี8ยวข้อง แนวทางการรักษาทั8วไปและทาง
กายอุปกรณ์ ชนิดของกายอุปกรณ์เสริมครอบศีรษะ ข้อบ่งชี R ข้อควรระวงั และข้อห้ามในการใช้อุปกรณ์ วสัด ุ
การออกแบบ ขั Rนตอนและปัจจยัที8มีผลตอ่การประดิษฐ์ การปรับแก้อปุกรณ์ การให้คําแนะนํา การใช้ และการ
ดแูลรักษาอปุกรณ์ 
 Patient assessment; anatomy and pathology of involving diseases; general and orthotic 
treatments; types, indications, precautions, and contraindications of cranial remodeling orthoses; 
materials, designs, procedures, and concerns in making an orthosis; adjusting an orthosis; 
counselling 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๖๑ 

 
 
 
ศรกอ ๔๓๗ วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมสาํหรับภาวะข้อเท้าถูกทาํลายจากเส้นประสาท   ๒ (๑-๒-๓) 
       ไม่ทาํงาน 
SIPO 437 Orthotic Science for Charcot Foot            2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 การประเมินผู้ ป่วยที8มีภาวะข้อเท้าถกูทําลายจากเส้นประสาทไม่ทํางาน แนวคิดเกี8ยวกบัชีวกลศาสตร์
ของรยางค์ส่วนล่าง แนวของข้อตอ่ส่วนเท้า และรบบเส้นประสาทเกี8ยวโยง กลไกพยาธิสภาพของภาวะข้อเท้า
ถูกทําลายจากเส้นประสาทไม่ทํางาน และทางเลือกในการรักษา แผนการรักษาทางกายอุปกรณ์เฉพาะ การ
ออกแบบ วัสดุและส่วนประกอบเพื8อใช้ประกอบแผนการรักษา การประเมินการลองสวมใส่และหน้าที8ของ
อุปกรณ์ การปรับแก้ตามความจําเป็นเพื8อให้ได้การทํางานที8ดีที8สุดสําหรับผู้ ป่วยเฉพาะราย การให้ความรู้ใน
การสวมใส ่การใช้และการดแูลอปุกรณ์เสริมรวมถึงการดแูลข้อเท้าและสว่นที8เกี8ยวข้อง 

Patient assessment; biomechanics and concept of orthotic management of charcot foot; 
ankle alignment; ankle and foot anatomy particularly in nervous system; pathology of charcot foot 
deformity and treatment options; orthotic treatment plan and specific technique for charcot 
deformities; design, materials and components to support the treatment plan; evaluate the fit and 
function of the device; adjust as necessary to obtain optimal function for the specific patient; educate 
the patient regarding to use and care of orthotic devices 

 
ศรกอ ๔๔๙ วิทยาการกายอุปกรณ์เท ียมเฉพาะรายชนิดซ ิลิโคน       ๒ (๑-๒-๓) 
SIPO 449 Custom Silicone in Prosthetic Science     2 (1-2-3) 
วิชาบังคับก่อน : - 
Prerequisite : - 
 ภาพรวมของยางซิลิโคนรวมถึงเคมีซิลิโคนขั Rนพื Rนฐาน ประเภท การผลิตแบบแม่พิมพ์ ข้อมลูเกี8ยวกับ
การประยกุต์ใช้ในกายอปุกรณ์เทียม การพิจารณาคําสั8งการรักษา การตรวจประเมิน การออกแบบ เครื8องขึ Rนรูป 
กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต การทดลองสวมและการแก้ปัญหา 

Overview of silicone elastomers; basic silicone chemistry, types, mold manufacturing; 
prosthetic application, prescription considerations, assessment, design; molding machines, 
manufacturing processes; fabrication techniques; fitting and problem solving 

 



 
 

 

 

 

๖๒ 

 
 
 

๓.๒   ช ื'อ สกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน ตาํแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
๓.๒.๑  อาจารย์ผู้ ร ับผิดชอบหลักสูตร  

 

ที' ช ื'อ-นามสกุล 
ต ําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท ี'สาํเร็จการศึกษา 

ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ล่ า สุ ด               
ในรอบ ๕ ปี 

๑ แพทย์หญิงนวพร 
ชชัวาลพาณิชย์ 
 
เลขประจําตวับตัร
ประชาชน 
๓ ๑๐๑๘ ๐๑๒๖x xx x 

ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 
 

Certificate 
(Pedorthics)/Board for 
Certification in Pedorthics/
ค.ศ. 2003 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/ 
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ป.ชั Rนสงู (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/
มหาวิทยาลยัมหิดล/                
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต)  
/มหาวิทยาลยัมหิดล/              
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

Chadchavalpanichaya 
N.,Prakotmongkol V., Polhan N., 
Rayothee P., Seng-Iad S. 
Effectiveness of the custom-
mold room temperature 
vulcanizing silicone toe 
separator on hallux valgus: A 
prospective, randomized single-
blinded controlled trial 
Prosthetics and Orthotics 

International. 2017: March 20: 
1–8  

๒ นายแพทย์สนัต ิ              
อศัวพลงัชยั 
 
เลขบตัรประจําตวั
ประชาชน  
๓ ๑๐๒๐ ๐๐๕๐x xx x 
 

ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 
 

Certificate (Orthotics)/ 
Northwestern University/
ค.ศ. 2006 
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)/
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ว.ว. (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/ 
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ป.ชั Rนสงู (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั/
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

Sathaponsathid A., 
Assawapalangchai S. 
Effects of custom-molded 
silicone medial arch supports 
and silicone heel cushions on 
plantar foot pressure  
Thai Rehabil Med. 2016: 26(3): 
98–103 
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๖๓ 

พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต)/
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั/
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

ที' ช ื'อ-นามสกุล 
ต ําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขา)/สถาบัน/ 
ปีท ี'สาํเร็จการศึกษา 

ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ล่ า สุ ด        
ในรอบ ๕ ปี 

๓ แพทย์หญิงธนิษฐา 
ธนาเกียรตภิิญโญ 
 
เลขบตัรประจําตวั
ประชาชน  
๓ ๓๖๙๙ ๐๐๐๑x xx x 
 

อาจารย์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/ 
แพทยสภา/พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ป.ชั Rนสงู (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/
มหาวิทยาลยัมหิดล/                
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต)/
มหาวิทยาลยัมหิดล/                
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

Thanakiatpinyo T., Suwannatrai 
S., Suwannatrai U., Khumkaew 
P., Wiwattamongkol D., 
Vannabhum M., Pianmanakit S., 
Kuptniratsaikul V.  
The efficacy of traditional Thai 
massage in decreasing 
spasticity in elderly stroke 
patients 
Clin Interv Aging. 2014: 9: 1311–
1319 

๔ แพทย์หญิงรัชริน  
คงคะสวุรรณ 
 
เลขบตัรประจําตวั
ประชาชน  
๕ ๗๐๙๙ ๙๐๐๐x xx x 
 

อาจารย์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู /
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ป.ชั Rนสงู (เวชศาสตร์ฟืRนฟ)ู/
มหาวิทยาลยัมหิดล/               
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต)/
มหาวิทยาลยัมหิดล/                
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

Tunwattanapong P., 
Kongkasuwan R., 
Kuptniratsaikul V. 
The sffectiveness of a neck 
and shoulder stretching 
exercise program among office 
workers with neck pain: A 
randomized controlled trial 
Clinical Rehabilitation. 2016: 
30(1): 64–72 



 
 

 

 

 

๖๔ 

๕ นางสาวศศธิร  
สขุถมยา 
 
เลขบตัรประจําตวั
ประชาชน  
๓ ๑๐๒๒ ๐๐๙๖x xx x  
 

อาจารย์ ศษ.ม. (จิตวิทยาการศกึษา)/
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ/พ.ศ. ๒๕๕๔ 
วท.บ. (กายอปุกรณ์)/
มหาวิทยาลยัมหิดล/               
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

ศศธิร สขุถมยา., นิศารัตน์ โอภาส
เกียรติกลุ 
การพัฒนาโรงเรียนกายอุปกรณ์
สิร ินธรจนได้รับการรับรองจาก
องค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์
นานาชาต  ิในระดับสูงสุดอย่าง
สมบูรณ์ 
เวชบันทึกศิริราช.  2557: 7 (1) :  
36–45 

       ๓.๒.๒  อาจารย์ประจาํหลักสูตร  
  รายชื8อในภาคผนวก ๕ เรื8อง อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

๑. ผศ.พญ.นวพร ชชัวาลพาณิชย์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ูคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
๒. ผศ.นพ.สนัต ิอศัวพลงัชยั ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ูคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
๓. อ.พญ.ธนิษฐา ธนาเกียรตภิิญโญ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ูคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
๔. อ.พญ.รัชริน คงคะสวุรรณ  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ูคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
๕. อ.ศศธิร สขุถมยา  โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

 
๓.๒.๓  อาจารย์ประจาํจากคณะต่างๆ  ดังนี t 

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
  คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
  คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
  คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
   
๔. องค์ประกอบเกี'ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 เพื8อให้ได้บณัฑิตที8มีประสบการณ์ภาคสนามในวิชาชีพที8เกี8ยวข้อง สําหรับการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่การทํางานในวิชาชีพ หลกัสตูรฯ ได้จดัให้มีรายวิชาซึ8งมีกิจกรรมในลกัษณะของประสบการณ์ภาคสนาม 
ซึ8งหมายถึง การศึกษาและฝึกปฏิบตัิวิชาชีพในสถานการณ์จริง ได้แก่ สถานพยาบาล ศูนย์ฝึกสมรรถภาพ 
สถานประกอบการด้านกายอปุกรณ์  เป็นต้น ทั Rงนี Rโดยมีอาจารย์และหรือนกักายอปุกรณ์ผู้ ได้รับใบอนญุาตเป็น
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชากายอปุกรณ์เป็นผู้ดแูล ให้คําปรึกษาอยา่งเพียงพอกบันกัศกึษา โดยรายวิชาเพื8อ
สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพมีจํานวน ๒๖ หนว่ยกิต ดงันี R 

ศรกอ  ๓๕๘  ปฏิบตักิารคลินิกกายอปุกรณ์เทียม   ๔  หนว่ยกิต 



มคอ. ๒  
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๖๕ 

ศรกอ  ๓๕๙  ปฏิบตักิารคลินิกกายอปุกรณ์เสริม   ๔  หนว่ยกิต 
ศรกอ  ๔๕๗  การเตรียมพร้อมก่อนประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์ ๖  หนว่ยกิต 
ศรกอ  ๔๕๘  ประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์    ๖  หนว่ยกิต 
ศรกอ  ๔๕๙  ประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์ ณ หนว่ยงานภายนอก  ๖  หนว่ยกิต 
 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ จากประสบการณ์ภาคสนามของนกัศกึษามีดงันี R  

๑. เลือกและประยุกต์ความรู้ในการทํากายอุปกรณ์ระดบัพื Rนฐาน และระดบัใช้งานทั8วไปของ
อวยัวะที8เกี8ยวข้องกบัเท้าและแขน 

๒. ปฏิบตัิทกัษะและหตัถการในการทํากายอุปกรณ์ระดบัพื Rนฐาน และระดบัใช้งานทั8วไปของ
อวยัวะที8เกี8ยวข้องกบัเท้าและแขน 

๓. วิเคราะห์สถานการณ์ / ปัญหา และสงัเคราะห์หรือวางแผนการดําเนินการ / พฒันางาน / 
สร้างนวตักรรมได้ 

๔. แสดงออกถึงความมีมนษุยสมัพนัธ์และสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อื8นได้ดี 
๕. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินยั ตรงเวลา รับผิดชอบ และเจตคตทีิ8ดีในการทํางาน   

 
๔.๒ – ๔.๓ ช่วงเวลาและการจัดการเรียนการสอน  

 รายวิชา ชั tนปีท ี'  
ภาค

การศึกษา 
การจัดเวลาและ

ตารางสอน 
 ศรกอ  ๓๕๘  ปฏิบตักิารคลินิกกายอปุกรณ์เทียม 

SIPO  358    Clinical Practice in Prosthetics 
๓ ๑ รวม ๔ สปัดาห์ ตาม

ชว่งเวลาที8กําหนดใน
ตารางสอน 

 ศรกอ  ๓๕๙  ปฏิบตักิารคลินิกกายอปุกรณ์เสริม 
SIPO  359    Clinical Practice in Orthotics 

๓ ๒ รวม ๔ สปัดาห์ ตาม
ชว่งเวลาที8กําหนดใน
ตารางสอน 

 ศรกอ  ๔๕๗  การเตรียมพร้อมก่อนประสบการณ์
คลินิกกายอปุกรณ์ 
SIPO  457    Preparation for Clinical Experience 
in Prosthetics and Orthotics 

๔ ๑ รวม ๖ สปัดาห์ ตาม
ชว่งเวลาที8กําหนดใน
ตารางสอน 



 
 

 

 

 

๖๖ 

 ศรกอ  ๔๕๘  ประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์  
SIPO  458    Clinical Experience in Prosthetics 
and Orthotics 

๔ ๒ รวม ๖ สปัดาห์ ตาม
ชว่งเวลาที8กําหนดใน
ตารางสอน 

 ศรกอ  ๔๕๙  ประสบการณ์คลินิกกายอปุกรณ์ ณ 
หนว่ยงานภายนอก 
SIPO  459    External Clinical Experience in 
Prosthetics and Orthotics  

๔ ๒ รวม ๖ สปัดาห์ ตาม
ชว่งเวลาที8กําหนดใน
ตารางสอน 

 
 ๔.๔ การประเมินผลใช้รูบริคและข้อตกลงระหว่างสถานปฏิบตัิงานและหลกัสูตรในสดัส่วน ๗๐:๓๐ 
เกณฑ์ตดัสินผ่านด้วยคะแนนมากกวา่ ๗๐ คะแนน ได้ผลการตดัสินเป็น S (Satification) หากคะแนนน้อยกว่า 
๗๐ คะแนนตดัสินไม่ผ่าน ได้ผลการตดัสินเป็น U (Unsatification) หากไม่ผ่านเกณฑ์นักศึกษาต้องทําเป็น
รายงานการพฒันาตนเอง และวิธีแก้ปัญหาจดุออ่นที8ต้องปรับปรุงให้ชดัเจน  
 
๕. ข้อกาํหนดเกี'ยวกับการทาํโครงงานหรืองานวิจัย  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องทํางานวิจัย
ทางด้านกายอุปกรณ์ โดยนําองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและทกัษะต่างๆ ที8ได้รับการฝึกฝนและพฒันาจากการ
เรียนในรายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตรมาใช้ในการทําวิจัย การจดัทําโครงงานวิจยัหรืองานวิจยัเป็นชิ Rนงานกลุ่ม 
นกัศึกษาจะมีโอกาสเสนอและเลือกหวัข้อวิจยัที8ตนเองสนใจ โดยหวัข้อวิจยัแต่ละเรื8องจะมีอาจารย์ที8ปรึกษา
งานวิจยัหลกัเรื8องละ ๑ ทา่น และมีอาจารย์ที8ปรึกษางานวิจยัร่วมเรื8องละอยา่งน้อย ๑ ทา่น นอกจากนี Rอาจารย์
ที8ปรึกษางานวิจยัหลกัจะเป็นผู้ กําหนดจํานวนนกัศกึษาที8ต้องการให้เข้าร่วมโครงการ ดงันั Rนโครงการวิจยัของ
นกัศกึษาจงึถือเป็นงานกลุม่ที8นกัศกึษาทกุคนต้องร่วมกนัทํา  

 
เมื8อนกัศึกษาแต่ละกลุ่มได้หวัข้อโครงการวิจยัเรียบร้อยแล้ว จะต้องประชุมปรึกษาหารือและร่วมกนั

จดัทําโครงร่างงานวิจยั และนําเสนอตอ่อาจารย์ทกุท่านเพื8อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ในการ
ปรับปรุงโครงร่างวิจยัให้มีคณุภาพมากขึ Rน หลงัจากนั Rนนกัศึกษาต่อละกลุ่มต้องจดัทํารายงานความก้าวหน้า
การทําวิจัยให้อาจารย์ที8ปรึกษาหลักเพื8อรับฟังข้อเสนอแนะและคําแนะนําต่างๆ จากอาจารย์ที8ปรึกษา                  
เพื8อปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานวิจยัให้มีประสิทธิภาพยิ8งขึ Rน ทั Rงนี Rสําหรับงานวิจยัที8ใช้ตวัอย่างการวิจยัเป็น
มนุษย์ นกัศึกษาจะต้องดําเนินการยื8นเอกสารต่างๆ เพื8อขอรับรองการทําวิจยัจากคณะกรรมการวิจัยในคน             
ให้เรียบร้อยก่อนที8จะเริ8มเก็บข้อมลู อีกทั Rงนกัศกึษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ที8ปรึกษาหลกั
ทุกสิ Rนเดือน เพื8อรับการวัดและประเมินผลความก้าวหน้าในการทํางานวิจัย หลังจากนั Rนทางโรงเรียนฯ              
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จะจดักิจกรรม Research Day ขึ Rนเพื8อเป็นเวทีให้นกัศกึษาได้นําเสนอผลงานวิจยัแก่อาจารย์และนกัศกึษาท่าน
อื8นๆ  

 
๕.๑  คาํอธ ิบายโดยย่อ  

บณัฑิตสาขาวิชากายอปุกรณ์ต้องเป็นผู้ ที8มีความสามารถในการตั Rงคําถาม ค้นคว้า วิเคราะห์ ประเมิน
ข้อมลูที8เกี8ยวข้อง และสงัเคราะห์คําตอบ รวมทั Rงสามารถวางแผนการวิจยั และดําเนินการวิจยัตามแผนที8วางไว้
ได้ เพื8อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางกายอุปกรณ์  หลักสูตรฯจึงกําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรายวิชา
กระบวนการวิจยัด้านกายอุปกรณ์    พร้อมทั Rงเรียนรายวิชาการใช้เครื8องมือวิจยัทางคลินิกด้านกายอุปกรณ์ 
และเขียนโครงการวิจัย ๑ เรื8 อง ในชั Rนปีที8  ๓ โดยเป็นงานวิจัยที8 เกี8ยวกับการคิด ค้น พัฒนางานด้าน                    
กายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบริบทประเทศ แล้วนําเสนอต่ออาจารย์โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเพื8อการ
ปรับปรุงและในชั Rนปี ที8 ๔ โรงเรียนฯได้จดัรายวิชาโครงการวิจยัด้านกายอปุกรณ์ให้นกัศกึษาทําการวิจยัให้แล้ว
เสร็จก่อนจบการศกึษา   
 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้   
ความคาดหวงัในมาตรฐานผลการเรียนรู้จากโครงงานวิจยัหรืองานวิจยัของนกัศกึษา มีดงันี R  

๑. ตั Rงคําถามวิจยัที8เกี8ยวกบักายอปุกรณ์ได้ 
  ๒. ตั Rงสมมตุฐิานการวิจยัได้อยา่งสมเหตสุมผล 

๓. ดําเนินการตามกระบวนการวิจยัได้ 
๔. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจยัได้ 
๕. สามารถนําเสนอผลงานวิจยัได้ 
๖. มีความคดิริเริ8มสร้างสรรค์ในการดําเนินงานวิจยั 
๗. พฒันาความรู้และทกัษะการสื8อสารเป็นภาษาองักฤษ 

 
๕.๓  ช่วงเวลา  

ชั Rนปีที8 ๓ และ ๔ 
 

๕.๔  จาํนวนหน่วยกิต 
๗ หนว่ยกิต  

 
๕.๕  การเตรียมการ  



 
 

 

 

 

๖๘ 

  โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธรทําการจดักระบวนการเรียนการสอนเพื8อให้นกัศกึษามีความรู้ด้านการวิจยั
ผ่านรายวิชากระบวนการวิจยัด้านกายอุปกรณ์ของนกัศึกษาในชั Rนปีที8 ๓ และอาจารย์ทุกท่านสร้างสรรค์และ
กําหนดหวัข้อวิจัย/ประเด็นวิจัยอย่างคร่าวๆ เพื8อให้นกัศึกษาได้เลือกหวัข้อวิจยั/ประเด็นวิจยัที8ตรงกับความ
สนใจของตนเอง นอกจากนี R โรงเรียนฯมีการจัดทําโครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื8อความเป็นเลิศ             
เพื8อขออนมุตัิเงินทุนสนบัสนนุโครงการวิจยัให้นกัศึกษากลุ่มละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท สําหรับคา่ใช้จ่าย วสัดุ
และเครื8องมือที8เกี8ยวข้องกบัการวิจยัด้านกายอปุกรณ์ 
 

๕.๖   กระบวนการประเมินผล   
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ประเมินผลรายวิชากระบวนการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ และรายวิชา

เครื8องมือวิจยัทางคลินิกด้านกายอปุกรณ์โดยมีแต้มประจํา ให้สญัลกัษณ์เป็น A – F และรายวิชาโครงการวิจยั
ด้านกายอปุกรณ์ประเมินผลโดยไมมี่แต้มประจํา ให้สญัลกัษณ์เป็น S U และ O  

หมวดที' ๔    ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร  กลยุทธ์การสอน 
และการประเมนิผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา    

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที8หลักสูตรฯคาดหวัง รวมทั Rงกลยุทธ์หรือกิจกรรมสําหรับการพัฒนา                   
มีดงัตารางตอ่ไปนี R 
  
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
๑. มีความรู้ความสามารถใน
การประดษิฐ์ด้านกายอปุกรณ์ 

ในหลกัสตูรกําหนดให้มีการฝึกปฏิบตักิารณ์ทางวิชาชีพมากถึงร้อยละ  
๒๙.๕ ของกลุม่วิชาชีพกายอปุกรณ์ (๒๖ หนว่ยกิต จาก ๘๘ หนว่ยกิต)  
และกําหนดให้ผู้ สําเร็จการศกึษาต้องมีการประดิษฐ์ชิ Rนงานด้านกาย
อปุกรณ์อย่างน้อย ๑ ชิ Rนงาน 

๒. มีจิตสํานึกตอ่สงัคม จดัให้มีกิจกรรมร่วมรณรงค์ในงานการกศุล เชน่ งานวนัมหิดล การเยี8ยม
โรงเรียนศรีสงัวาลย์ ซึ8งเป็นกิจกรรมแสดงถึงการมีจิตสํานึกตอ่สงัคม 

๓. มีภาวะผู้ นํา มีมนษุยสมัพนัธ์
ที8ดี สามารถทํางานเป็นทีมใน
บทบาทตา่งๆ ได้ 

ในการจดัการเรียนการสอน  ได้กําหนดกิจกรรมให้นกัศกึษาปฏิบตัแิละ
ทํางานในบทบาทหน้าที8ตา่ง ๆ 

๔. มีทกัษะในการตดิตอ่สื8อสาร
โดยใช้ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบั
ดี 

มีการกําหนดคะแนนขั Rนตํ8าของวิชาภาษาองักฤษในการพิจารณารับ
นกัศกึษา โดยใช้เกณฑ์ O-NET ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๓๕ อีกทั Rงยงัจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษในทกุรายวิชาที8รับผิดชอบโดยหลกัสตูรฯ 
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๕. มีความภมูิใจในความเป็น
ไทย และสามารถแลกเปลี8ยน
วฒันธรรมกบัชาวตา่งชาตไิด้ 

ในการจดัการเรียนการสอน ได้จดัให้นกัศกึษาหลกัสตูรไทย และหลกัสตูร
นานาชาตเิรียนร่วมกนั มีการทํางานเป็นกลุม่ และมีการทํากิจกรรมนอก
หลกัสตูรที8สง่เสริมให้นกัศกึษาได้มีโอกาสแลกเปลี8ยนวฒันธรรม มีความ
เข้าใจในความแตกตา่งระหว่างเชื Rอชาติ และศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
๒. ความสัมพันธ์ ร ะห ว่างผลลัพธ์ การ เ รียนรู้ ร ะดับหลักสูตรกับมาตรฐานวิชาชีพ  หรือมาตร ฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาต  ิ
(แสดงในภาคผนวก ๓) 
  
๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท ี'

คาดหวังของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สาํหรับวิธ ีการวัด 

และประเมินผล 
PLO1 ประยกุต์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และ
กายอปุกรณ์ศาสตร์ ใน
การปฏิบตังิานด้านกาย
อปุกรณ์ได้อยา่ง
เหมาะสม 

๑. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 
(Lecture)  

๒. การจดัการเรียนรู้แบบสาธิต 
(Demonstration) 

๓. การจดัการเรียนรู้แบบใช้คําถาม 
(Questioning) 

๔. การจดัการเรียนรู้แบบอภิปราย 
(Discussion) 

๕. การจดัการเรียนรู้โดยใช้การ
อภิปรายกลุม่ยอ่ย (Small group 
discussion) 

๖. การจดัการเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตัิ (Practice) 

การประเมินเพ ื'อให้ข้อมูล
สาํหรับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ เรียน (formative assessment)  

๑. การประเมินตนเองของ
นกัศกึษา 

๒. การสะท้อนความคิดของ
นกัศกึษา 

การประเมินเพ ื'อตัดสินผล
การศึกษา (summative 
assessment)  

๓. ประเมินจากการปฏิบตัิ 
๔. ประเมินจากการนําเสนอ 
๕. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 



 
 

 

 

 

๗๐ 

๗. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self 
study) 
 

๖. ประเมินจากการสอบ
ภาคปฏิบตัิ 
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๗๑ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท ี'
คาดหวังของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สาํหรับวิธ ีการวัด 
และประเมินผล 

PLO2 ประเมินและ
วินิจฉยัผู้ ป่วยที8ต้องใช้
กายอปุกรณ์ได้อยา่ง
ถกูต้องแมน่ยําเพื8อการ
วางแผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ 

๑. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 
(Lecture)  

๒. การจดัการเรียนรู้แบบสาธิต 
(Demonstration) 

๓. การจดัการเรียนรู้แบบใช้คําถาม 
(Questioning) 

๔. การจดัการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมต ิ(Role playing) 

๕. การจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จําลอง (Simulation) 

๖. การจดัการเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตัิ (Practice) 

๗. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self 
study) 
 

การประเมินเพ ื'อให้ข้อมูล
สาํหรับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ เรียน (formative assessment)  

๑. การประเมินตนเองของนกัศกึษา 
๒. การสะท้อนความคิดของ

นกัศกึษา 
การประเมินเพ ื'อตัดสินผล
การศึกษา (summative 
assessment)  

๓. ประเมินจากการปฏิบตัิ 
๔. ประเมินจากการนําเสนอ 
๕. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
๖. ประเมินจากการสอบ

ภาคปฏิบตัิ 

PLO3 วางแผนและ
ปฏิบตัิตามแผนการ
รักษาสําหรับผู้ ป่วยแต่
ละรายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม
มาตรฐานองค์กรกาย
อปุกรณ์นานาชาติ 
(ISPO standard) 
สอดคล้องกบับริบท
ระบบสขุภาพประเทศ
ไทย 

๑. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 
(Lecture)  

๒. การจดัการเรียนรู้แบบสาธิต 
(Demonstration) 

๓. การจดัการเรียนรู้แบบใช้คําถาม 
(Questioning) 

๔. การจดัการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมต ิ(Role playing) 

๕. การจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จําลอง (Simulation) 

๖. การจดัการเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตัิ (Practice) 

๗. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self 
study) 

การประเมินเพ ื'อให้ข้อมูล
สาํหรับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ เรียน (formative assessment)  

๑. การประเมินตนเองของนกัศกึษา 
๒. การสะท้อนความคิดของ

นกัศกึษา 
การประเมินเพ ื'อตัดสินผล
การศึกษา (summative 
assessment)  

๓. ประเมินจากการปฏิบตัิ 
๔. ประเมินจากการนําเสนอ 
๕. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
๖. ประเมินจากการสอบ

ภาคปฏิบตัิ 



 
 

 

 

 

๗๒ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท ี'
คาดหวังของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สาํหรับวิธ ีการวัด 
และประเมินผล 

PLO4 ผลิตกายอปุกรณ์
ทกุชนิดได้ตาม
มาตรฐานองค์กรกาย
อปุกรณ์นานาชาติ 
(ISPO standard) 
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ป่วย 
ภายใต้บริบทระบบ
สขุภาพของประเทศไทย 

๑. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 
(Lecture)  

๒. การจดัการเรียนรู้แบบสาธิต 
(Demonstration) 

๓. การจดัการเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตัิ (Practice) 

๔. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self 
study) 
 
 
 

 

การประเมินเพ ื'อให้ข้อมูล
สาํหรับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ เรียน (formative assessment)  

๑. การประเมินตนเองของนกัศกึษา 
๒. การสะท้อนความคิดของ

นกัศกึษา 
การประเมินเพ ื'อตัดสินผล
การศึกษา (summative 
assessment)  

๓. ประเมินจากการปฏิบตัิ 
๔. ประเมินจากการนําเสนอ 
๕. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
๖. ประเมินจากการสอบ

ภาคปฏิบตัิ 
 

PLO5 เผยแพร่ 
แลกเปลี8ยนความรู้หรือ
ข้อมลูด้านกายอปุกรณ์
ที8เป็นประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้อย่าง
ถกูต้องเหมาะสม 

๑. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 
(Lecture)  

๒. การจดัการเรียนรู้แบบอภิปราย 
(Discussion) 

๓. การจดัการเรียนรู้โดยใช้การ
อภิปรายกลุม่ยอ่ย (Small group 
discussion) 

๔. การจดัการเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตัิ (Practice) 

๕. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self 
study) 

การประเมินเพ ื'อให้ข้อมูล
สาํหรับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ เรียน (formative assessment)  

๑. การประเมินตนเองของนกัศกึษา 
๒. การสะท้อนความคิดของ

นกัศกึษา 
การประเมินเพ ื'อตัดสินผล
การศึกษา (summative 
assessment)  

๓. ประเมินจากการนําเสนอ 
๔. ประเมินจากการสงัเกตใน

สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง 

๕. ประเมินจากการสอบ
ภาคปฏิบตัิ 
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๗๓ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท ี'
คาดหวังของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สาํหรับวิธ ีการวัด 
และประเมินผล 

PLO6 ปฏิบตัิตอ่ผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์และ
ผู้ เกี8ยวข้องอยา่งมี
คณุธรรมจริยธรรม และ
มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ 

๑. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 
(Lecture)  

๒. การจดัการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมต ิ(Role Playing) 

๓. การจดัการเรียนรู้โดยใช้การ
อภิปรายกลุม่ยอ่ย (Small  group 
discussion) 

การประเมินเพ ื'อให้ข้อมูล
สาํหรับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ เรียน (formative assessment)  

๑. การประเมินตนเองของนกัศกึษา 
๒. การสะท้อนความคิดของ

นกัศกึษา 
การประเมินเพ ื'อตัดสินผล
การศึกษา (summative 
assessment)  

๓. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
๔. ประเมินจากการนําเสนอ 
๕. ประเมินจากการสงัเกตใน

สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง 

 
PLO7 ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการตนเองใน
การปฏิบตังิานด้านกาย
อปุกรณ์ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

๑. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 
(Lecture)  

๒. การจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จําลอง (Simulation) 

๓. การจดัการเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตัิ (Practice) 

 

การประเมินเพ ื'อให้ข้อมูล
สาํหรับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ เรียน (formative assessment)  

๑. การประเมินตนเองของนกัศกึษา 
๒. การสะท้อนความคิดของ

นกัศกึษา 
การประเมินเพ ื'อตัดสินผล
การศึกษา(summative 
assessment)  

๓. ประเมินจากการนําเสนอ 
๔. ประเมินจากการสงัเกตใน

สถานการณ์จริง 
 
 

 



 
 

 

 

 

๗๔ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท ี'
คาดหวังของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สาํหรับวิธ ีการวัด 
และประเมินผล 

PLO8 ปฏิบตังิาน
ร่วมกบัสหวิชาชีพ และ
ผู้ เกี8ยวข้องในการ
ให้บริการผู้ ป่วยที8ต้องใช้
กายอปุกรณ์ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ตามหลกั
จรรยาบรรณวิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

๑. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 
(Lecture)  

๒. การจดัการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมต ิ(Role Playing) 

๓. การจดัการเรียนรู้โดยใช้การ
อภิปรายกลุม่ยอ่ย (Small Group 
Discussion) 

๔. การจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จําลอง (Simulation) 

๕. การจดัการเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตัิ (Practice) 

การประเมินเพ ื'อให้ข้อมูล
สาํหรับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ เรียน (formative assessment)  

๑. การประเมินตนเองของนกัศกึษา 
๒. การสะท้อนความคิดของ

นกัศกึษา 
การประเมินเพ ื'อตัดสินผล
การศึกษา (summative 
assessment)  

๓. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
๔. ประเมินจากการนําเสนอ 
๕. ประเมินจากการสงัเกตใน

สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง 

PLO9 ใช้ทกัษะการ
สื8อสารที8สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ และ
เหมาะสมกบั
กลุม่เปา้หมาย 

๑. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 
(Lecture)  

๒. การจดัการเรียนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมต ิ(Role Playing) 

๓. การจดัการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จําลอง (Simulation) 

๔. การจดัการเรียนรู้โดยใช้การ
อภิปรายกลุม่ยอ่ย (Small Group 
Discussion) 

การประเมินเพ ื'อให้ข้อมูล
สาํหรับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ เรียน (formative assessment)  

๑. การประเมินตนเองของนกัศกึษา 
๒. การสะท้อนความคิดของ

นกัศกึษา 
การประเมนเพื'อตัดสินผล
การศึกษา (summative 
assessment)  

๓. ประเมินจากการสอบปฏิบตัิ 
๔. ประเมินจากการนําเสนอ 
๕. ประเมินจากการสงัเกตใน

สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง 

๖. ประเมินจากการสอบ
ภาคปฏิบตัิ 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๗๕ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท ี'
คาดหวังของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สาํหรับวิธ ีการวัด 
และประเมินผล 

PLO10 ผลิตงานวิจยั
กายอปุกรณ์ที8มีความ
ทนัสมยัและสอดคล้อง
กบับริบทของภมูิภาค 

๑. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 
(Lecture)  

๒. การจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project method) 

๓. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 

๔. การจดัการเรียนรู้แบบใช้คําถาม 
(Questioning) 

๕. การจดัการเรียนรู้แบบอภิปราย 
(Discussion) 

๖. การจดัการเรียนรู้โดยใช้การ
อภิปรายกลุม่ยอ่ย (Small group 
discussion) 

๗. การจดัการเรียนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตัิ (Practice) 

๘. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self 
Study) 
 

การประเมินเพ ื'อให้ข้อมูล
สาํหรับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ เรียน (formative assessment)  

๑. การประเมินตนเองของนกัศกึษา 
๒. การสะท้อนความคิดของ

นกัศกึษา 
การประเมนเพื'อตัดสินผล
การศึกษา (summative 
assessment)  

๓. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
๔. ประเมินจากการนําเสนอ 
๕. ประเมินจากผลงานวิจยั 

PLO11 ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจในแนวคดิ 
หลกัการ ทฤษฎีและ
ประสบการณ์ มาใช้ใน
การวิเคราะห์
สถานการณ์ และ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
 

๑. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย 
(Lecture)  

๒. การจดัการเรียนรู้แบบอภิปราย 
(Discussion) 

๓. การจดัการเรียนรู้โดยใช้การ
อภิปรายกลุม่ยอ่ย (Small group 
discussion) 

การประเมินเพ ื'อให้ข้อมูล
สาํหรับการพัฒนาตนเองของ
ผู้ เรียน (formative assessment)  

๑. การประเมินตนเองของนกัศกึษา 
๒. การสะท้อนความคิดของ

นกัศกึษา 

 

 



 
 

 

 

 

๗๖ 

หมวดที' ๕     หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการศึกษาในระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศหรือข้อบงัคบัของคณะฯ ที8เกี8ยวข้อง (รายละเอียดในภาคผนวก ๗) 
๑.๑  การกาํหนดสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 

     สัญลักษณ์ซึ'งมีแต้มประจํา ผลการศกึษาของรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสญัลกัษณ์ต่างๆ 
ซึ8งมีแต้มประจํา ดงันี R 

 

สัญลักษณ์ แต้มประจาํ 
A ๔.๐๐ 
B+ ๓.๕๐ 
B ๓.๐๐ 
C+ ๒.๕๐ 
C ๒.๐๐ 
D+ ๑.๕๐ 
D ๑.๐๐ 
F ๐.๐๐ 

 

สัญลักษณ์ซึ'งไม่มีแต้มประจํา  ผลการศกึษาของรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสญัลกัษณ์ตา่งๆ 
ซึ8งมีความหมาย ดงันี R 

 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
AU การศกึษาโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit) 
I รอการประเมินผล (Incomplete) 
P การศกึษายงัไมส่ิ Rนสดุ (In Progress) 
S พอใจ (Satisfactory) 
T การโอนหนว่ยกิต (Transfer of Credit) 
U ไมพ่อใจ (Unsatisfactory) 
W ถอนการศกึษา (Withdrawal) 
X 
O 

ยงัไมไ่ด้รับผลการประเมิน (No report) 
โดดเดน่ (Out Standing) 
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๗๗ 

๑.๒  เวลาเรียน 
นกัศึกษาต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาใดๆ ทั Rงภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ การฝึกงาน และการฝึก

ภาคสนาม ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั Rงหมดจงึจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั Rนๆ 
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษา 

  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาประกอบด้วย การมอบหมายให้กลุ่มอาจารย์
ซึ8งทําหน้าที8กํากบัดแูลการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลกลุม่วิชาหรือวิชานั Rน 
๒.๑  ตรวจสอบว่าข้อสอบที8จะใช้สอบหรืองานที8จะมอบหมายให้นกัศกึษาปฏิบตัิเพื8อประเมินผลการเรียนรู้
มีระดบัที8เหมาะสม เนื Rอหาถกูต้อง และสอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ที8กําหนด 
๒.๒  วิเคราะห์ผลการสอบเพื8อหาจดุออ่นของนกัศกึษา เพื8อให้ข้อมลูปอ้นกลบัสําหรับการพฒันา 

 
๓. เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี R 

๑.  เป็นผู้ มีความประพฤตดีิเหมาะสมแก่ศกัดิ�ศรีแหง่ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายอปุกรณ์) 
๒.  สอบผา่นทกุรายวิชาครบตามหลกัสตูร 
๓.  ได้คะแนนเฉลี8ยสะสมตลอดหลกัสตูรไมตํ่8ากวา่ ๒.๐๐ 
๔.  สอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive examination) ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิผา่น 

 
๔. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 ทางโรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธร มีขั Rนตอนการอทุธรณ์ของนกัศกึษาดงันี R 

๑. นักศึกษาที8มีความประสงค์จะอุทธรณ์ สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนทาง
การศกึษา ดงันี R 

  ๑.๑ กลอ่งรับความคดิเห็น 
   ๑.๑.๑ นักศึกษาที8มีความประสงค์จะร้องเรียนต้องเขียนแบบฟอร์มข้อร้องเรียน/

เสนอแนะ ซึ8งสามารถหยิบได้ที8บริเวณกล่องรับข้อร้องเรียนทางการศึกษาจากนั Rนกรอกรายละเอียดข้อมูลที8
ต้องการจะแจ้งและส่งใส่กล่องรับข้อร้องเรียนทางการศึกษาที8วางอยู่บริเวณบอร์ดประชาสมัพนัธ์งานกิจการ
นกัศกึษา 

  ๑.๒ แจ้งเจ้าหน้าที8โดยตรง/แบบฟอร์ม 
   ๑.๒.๑ นกัศึกษาที8มีความประสงค์จะร้องเรียนทําการติดต่อเจ้าหน้าที8ผู้ รับผิดชอบ

หรืองานกิจการนักศึกษาโดยตรงเพื8อขอรับแบบฟอร์มข้อร้องเรียนทางการศึกษา จากนั Rนกรอกรายละเอียด
ข้อมลูและทําการสง่ให้กบัเจ้าหน้าที8 



 
 

 

 

 

๗๘ 

   ๑.๒.๒ สามารถแจ้งอาจารย์ประจําวิชาที8เรียนนั Rนๆได้โดยตรงภายหลงัจากอาจารย์
ประจําวิชานั Rนทราบถึงอบุตัิการณ์ให้อาจารย์ผู้ รับเรื8องแจ้งได้โดยตรงถึงงานกิจการนกัศกึษาหรือสามารถแจ้ง
ผา่นทางแบบฟอร์มข้อร้องเรียนทางการศกึษา โดยทําการสง่ที8เจ้าหน้าที8การศกึษา หรืองานกิจการนกัศกึษา 

  ๑.๓ โทรศพัท์หนว่ยงาน/โทรสายตรง ถึงผู้บงัคบับญัชา 
   ๑.๓.๑ เมื8อนกัศกึษาต้องการแจ้งเรื8องข้อร้องเรียนสามารถทําการได้โดยผ่านช่องทาง 

ทางโทรศพัท์ดงันี R  
- ตดิตอ่สายตรงถึงผู้ อํานวยการโรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธร  
- ตดิตอ่อาจารย์/ผู้ชว่ยอาจารย์ทีมกิจการนกัศกึษา  
- ตดิตอ่นกัวิชาการศกึษา 
  ๑.๔ โทรสาร 
   ๑.๔.๑ นกัศกึษาที8มีความประสงค์จะทําการร้องเรียน สามรถติดตอ่ผ่านทางโทรสาร 

พร้อมเขียนหวัข้อให้ชดัเจนวา่ “ข้อร้องเรียนทางการศกึษา” 
  ๑.๕ อีเมล 
   ๑.๕.๑ นกัศกึษาที8มีความประสงค์จะทําการร้องเรียน สามารถส่งข้อร้องเรียนได้ผา่น

ทางอีเมล พร้อมระบหุวัข้อวา่ “ข้อร้องเรียนทางการศกึษา” ได้ผา่นทางอีเมลดงันี R  
   - ถึงผู้ อํานวยการโรงเรียนกายอปุกรณ์สิริรนธร 
   - ถึงทีมกิจการนกัศกึษา: studentaffairs.sspo@gmail.com 
  ๑.๖ Facebook 
   ๑.๖.๑ นกัศกึษาที8มีความประสงค์จะทําการร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทาง

โซเชียลมีเดีย โดยใช้แอพพลิเคชั8น Facebook โดยสามารถ เข้าไปที8ชอ่งค้นหา และพิมพ์ SSPO Thailand เมื8อ
เข้าไปในเพจแล้ว สามารถกดเลือกเพื8อส่งข้อความโดยตรงถึงผู้ดแูลเพจ ภายหลงัผู้ดแูลเพจทราบเรื8องจะทํา
การตดิตอ่แจ้งกลบัไป เพื8อให้ผู้ ร้องเรียนทราบถึงสถานะของข้อร้องเรียนนั Rนๆ   

๒.  งานกิจการนกัศึกษาทําการรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนทางการศึกษา เพื8อนําเสนอผู้ อํานวยการ
โรงเรียนฯ  โดยข้อร้องเรียนที8มาจากทกุช่องทางจะถกูประเมินหาสาเหตเุบื Rองต้น หากพบวา่ข้อร้องเรียนไม่มีมลู 
เจ้าหน้าที8งานกิจการนกัศกึษาจะทําการแจ้งกลบัไปยงันกัศกึษาผู้ ร้องทราบว่าข้อร้องเรียนไม่ได้รับการตอบรับ
เนื8องจากสาเหตใุดผ่านทางช่องทางที8นักศึกษาได้แจ้งทิ Rงไว้ ในกรณีที8ผู้ แจ้งไม่สงค์ออกนามผลการประเมิน
เบื Rองต้นจะถกูแจ้งผา่นทางบอร์ดประชาสมัพนัธ์กิจการนกัศกึษา (ทั Rงนี Rขึ Rนอยูก่บัความเหมาะสม) 

๓. ภายหลงัจากการประเมินข้อร้องเรียนเบื Rองต้นหากพบว่าข้อร้องเรียนมีมลูงานกิจการนกัศึกษาจะ
นําข้อร้องเรียนที8ได้รับบนัทึกในระบบการจดัการข้อมลูเพื8อเก็บบนัทึกไว้สําหรับการเรียกใช้ภายหลงั จากนั Rนข้อ
ร้องเรียนจะถกูนําไปจดัระดบัความรุนแรงและความสําคญัของข้อร้องเรียนโดยใช้หลกัการแบง่ดงันี R 
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๗๙ 

● ระดบั ๑ =เลา่ให้ฟัง, บน่มีเหตกุารณ์ซึ8งอาจนําไปสูก่ารเสื8อมเสียชื8อเสียง/ไมฟ่้องร้อง 
● ระดับ ๒ = ต่อว่า, ตําหนิ, ร้องทุกข์, ทําให้เสื8อมเสียชื8อเสียง/ไม่มีแนวโน้มจะออกสื8อ/ไม่

ฟ้องร้อง 
● ระดบั ๓ = ดา่ขูจ่ะฟ้องฟ้องเสื8อมเสียชื8อเสียง/มีการขม่ขูจ่ะออกสื8อมีประเด็น 

ทางด้านกฎหมาย/ฟ้องร้อง 
๔. ภายหลังการจัดระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียนงานกิจการนักศึกษาจะนําข้อร้องเรียนมา

วิเคราะห์หารากปัญหาเพื8อระงบัเหต ุ
● หากเป็นเหตทีุ8งานกิจการนกัศกึษาจดัการได้ทางฝ่ายงานจะทําการประสานงานถึง 

ผู้ เกี8ยวข้องเพื8อแก้ไขข้อร้องเรียนสรุปบทเรียนและหาแนวทางป้องกนัการเกิดซํ Rาภายหลงัเสร็จสิ Rนการแก้ไขจะ
ทําการแจ้งกลบัไปถึงผู้ ร้องเรียนอีกครั Rงและจดัเก็บข้อมลูเพื8อนําไปรายงานสถิตอิบุตัิการณ์ 

● หากเป็นเหตทีุ8งานกิจการนกัศกึษาไมส่ามารถจดัการได้ให้ทําการสรุปปัญหาและ 

อปุสรรคเพื8อรายงานปัญหาแก่ผู้ อํานวยการโรงเรียนสง่เรื8องรายงานรองคณบดีฝ่ายการศกึษาก่อนปริญญาหรือ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาให้รับทราบเพื8อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคหากสิ Rนสุดกระบวนการแล้วข้อ
ร้องเรียนสามารถจัดการแก้ไขได้ภายหลังการแก้ไขเสร็จสิ Rนให้งานกิจการนักศึกษาทําการแจ้งกลับไปยังผู้
ร้องเรียนถึงผลการดําเนินการแก้ไขและสรุปเป็นข้อมลูเพื8อนําไปรายงานสถิติอบุตักิารณ์ภายหลงั 

● หากรองคณบดีฝ่ายการศกึษาก่อนปริญญาหรือรองคณบดีงานกิจการนกัศกึษาไม ่

สามารถจดัการกับข้อร้องเรียนได้ให้สรุปปัญหาและอุปสรรคเพื8อเตรียมเข้าที8ประชุมคณะกรรมการจดัการข้อ
ร้องเรียนซึ8งจะมีการจดัประชุมทุก ๓ เดือนเพื8อเข้าพิจารณาปัญหาและอุปสรรคหากยงัไม่สามารถจดัการได้
คณะกรรมการการจดัการข้อร้องเรียนจะนําข้อร้องเรียนส่งไปยงัคณบดีเพื8อตดัสินใจ/พิจารณาปัญหาอปุสรรค
เพื8อแจ้งผู้ เกี8ยวข้องดําเนินการแก้ไขซึ8งผลการแก้ไขถือเป็นที8สิ Rนสดุ 

๕. งานกิจการนักศึกษาต้องติดตามประเมินผลเป็นระยะเพื8อให้มั8นใจว่าระบบแก้ไขข้อร้องเรียนมี
ประสิทธิภาพและจะไม่เกิดซํ Rาโดยทุก ๓ เดือน นกัวิชาการศึกษาที8ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อร้องเรียนทาง
การศึกษา และสรุปลงในตารางสรุปข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และการติดตามผล และเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการการจดัการข้อร้องเรียนเพื8อนําเสนอถึงอุบตัิการณ์ข้อร้องเรียนที8เกิดขึ Rนให้แก่คณะแพทยศาสตร์  
ศริิราชพยาบาลทราบด้วย 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

๘๐ 

 
 

หมวดที' ๖   การพัฒนาคณาจารย์ 
 
๑. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่ 

๑.๑  การสรรหาบคุลากรเพื8อพฒันาเป็นอาจารย์ 
๑.๒ การฝึกอบรมทกัษะการจดัการเรียนการสอนและประเมินผล 
๑.๓ การพฒันาเพื8อให้มีคณุวฒุิตรงตามคณุลกัษณะที8ดีเหมาะสมในการเป็นคณาจารย์ 

๒. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
            สําหรับการพฒันาคณาจารย์ประจําหลกัสตูรฯ ได้ดําเนินการดงันี R 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีนโยบายให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตัิ

พฒันาอาจารย์ในด้านความรู้พื Rนฐานทางครุศาสตร์ ภายใน ๓ ปีที8รับการบรรจุ เนื Rอหาสาระ
ประกอบด้วยหลกัการทั8วไปในการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

๒.  โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนแผนการสอน สื8อและเอกสาร
ประกอบการสอนทุกปีการศึกษา โดยต้องผ่านความเห็นชอบของกลุ่มอาจารย์อาวุโสและที8
ปรึกษา เพื8อให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งการปฏิบตังิาน (On the job training) 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื'นๆ  
๑.  จดัประชมุวิชาการภายในหน่วยงานในลกัษณะตา่งๆ เชน่ สโมสรวารสาร การนําเสนอผลงาน

ที8เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ การค้นพบความรู้ใหม ่การแลกเปลี8ยนประสบการณ์ 
๒.  สง่เสริมให้อาจารย์และผู้ชว่ยอาจารย์ด้านกายอปุกรณ์ได้ศกึษาตอ่ในระดบัที8สงูขึ Rน 
๓. ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์เข้าร่วมประชมุวิชาการกายอุปกรณ์และศาสตร์อื8นๆที8

เกี8ยวข้องซึ8งจดัโดยหนว่ยงานหรือองค์กรทั Rงภายในและภายนอกประเทศ 
๔.  สง่เสริมให้อาจารย์และผู้ชว่ยอาจารย์ด้านกายอปุกรณ์ทํางานรวบรวมองค์ความรู้ วิจยัและ   
     พฒันา 
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หมวดที' ๗   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
๑. การกาํกับมาตรฐาน 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกําหนดระบบกํากับมาตรฐานคณุภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การ
ดําเนินการที8เป็นเลิศด้านการศึกษา (Educational Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx) และ
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN 
University Network Quality Assurance Criteria at Program Level) รวมทั Rงการบริหารจดัการหลกัสตูรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื8อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชากายอปุกรณศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘   

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรดําเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามข้อกําหนดขององค์กร
วิชาชีพกายอปุกณ์นานาชาติ ระดบั ๑  (International Society for Prosthetics and Orthotics) พร้อมกนันี Rได้
นําหลกัการบริหารงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ด้านการออกแบบพฒันาหลกัสตูรและการบริหาร
จดัการหลกัสตูร มาใช้ในการกํากบัคณุภาพของหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอปุกรณ์ 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาทําหน้าที8
กํากบัดแูลการบริหารหลกัสูตรในภาพรวม ผ่านทางคณะกรรมการหลกัสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ8งมีการจดั
ประชมุเป็นประจําทกุ ๒ เดือนและโรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธรจดัให้มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรทําหน้าที8
บริหารหลกัสตูร ตดิตามประเมินผลการดําเนินการเป็นประจําทกุปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการ
หรือพฒันาหลกัสตูรเพื8อให้เป็นไปตามระบบกํากบัมาตรฐานที8กําหนด 

 
๒. บัณฑติ 
  หลกัสูตรมีการติดตามคณุภาพของบณัฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที8คาดหวัง
ของหลกัสตูร โดยพิจารณาจากข้อมลูผลลพัธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ ผลการสอบเพื8อเป็น
สมาชิกและขึ Rนทะเบียนรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชากายอปุกรณ์ศาสตร์ และการมีงานทํา 
นอกจากนั Rนยงัตดิตามความต้องการของตลาดแรงงานและสงัคมทั Rงจํานวนและคณุภาพ 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทําการสํารวจความพงึพอใจและความคาดหวงัของผู้ ใช้บณัฑิตเป็น
ประจําทกุปี และแจ้งผลการสํารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได้รับทราบเพื8อเป็นข้อมลูสําหรับการ
ปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน หลกัสตูรกําหนดวา่ผู้ใช้บณัฑิตจะต้องมีคะแนนความพึง
พอใจมากกวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

 
 
 



 
 

 

 

 

๘๒ 

๓. นักศึกษา 
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัตเิข้าศึกษาในหลักสูตร   
หลักสูตรฯ มีวิธีการคดัเลือกผู้ มีคุณสมบตัิเพื8อเข้าศึกษาโดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ ผู้ เข้าศึกษา

จะต้องเป็นผู้ สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  และมีคณุสมบตัิตามระเบียบการ
สอบคดัเลือกของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และ/หรือตามระเบียบการสอบคดัเลือกของโครงการ
พิเศษของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ/หรือตามระเบียบการสอบคดัเลือกของโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที8จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอปุกรณ์ กําหนดคะแนนขั Rนตํ8าของวิชาภาษาองักฤษ ใช้เกณฑ์ ONET ไมน้่อยกว่า
ร้อยละ ๓๕ 

การประเมินเพ ื'อสาํเร็จการศึกษา  
เกณฑ์การประเมินเป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัมหิดลว่าด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศหรือข้อบงัคับของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที8เกี8ยวข้อง โดยหลักสูตรฯ                
ได้กําหนดเกณฑ์สําเร็จการศกึษาดงันี R  

  ๑.  เป็นผู้ มีความประพฤตดีิเหมาะสมแก่ศกัดิ�ศรีแหง่ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (กายอปุกรณ์) 
  ๒.  สอบผา่นทกุรายวิชาครบตามหลกัสตูรฯ 
  ๓.  ได้คะแนนเฉลี8ยสะสมตลอดหลกัสตูรฯไมตํ่8ากว่า ๒.๐๐ 
  ๔.  สอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive examination) ทั Rงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิผา่น 

การควบคุมดูแล และแนะแนว  
หลกัสูตรฯ มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที8หลากหลายและมีความเหมาะสมกับเนื Rอหาของแต่ละ

รายวิชาสอดคล้องกับผลลพัธ์การเรียนรู้ที8คาดหวงัของหลกัสูตรฯ และมีการให้ข้อมูลผลการเรียนรู้ตอบกลับ
เพื8อให้นกัศกึษานําไปพฒันาตนเองตามระยะเวลาของการประเมิน และตรงกบัวตัถปุระสงค์ของลกัษณะวิชา 
นกัศกึษาจะได้รับทราบผลการศกึษาจากอาจารย์ประจําวิชาและจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ทั Rงนี R 
นกัศกึษาสามารถทกัท้วงผลการประเมินได้กบัอาจารย์เจ้าของวิชาโดยตรง โดยอาจารย์จะเป็นผู้ ชี Rแจงเหตแุละ
ผลของการให้คะแนนเพื8อความชดัเจนและโปร่งใสของกระบวนการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา 

หลกัสตูรฯ ได้มีการแตง่ตั Rงอาจารย์ที8ปรึกษาให้แก่นกัศกึษาทกุคน เมื8อนกัศกึษามีปัญหาในการเรียน
หรือปัญหาอื8นๆ  ก็สามารถขอรับคําแนะนําจากอาจารย์ที8ปรึกษาได้ 

การตดิตามข้อมูลของนักศึกษา  
หลกัสตูรฯ มีการติดตามข้อมลูเกี8ยวกบันกัศกึษาทกุชั Rนปี ได้แก่ อตัราการคงอยู่ การสําเร็จการศกึษา 

และผลการศึกษาแต่ละชั Rนปีเป็นประจําทุกปี ได้จัดทําการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นประจํา            
โดยมีแบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชา (ออนไลน์) หลงัจบรายวิชา ทกุภาคการศกึษา และ แบบสอบถาม
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๘๓ 

ความต้องการและความคาดหวงัที8มีต่อหลกัสูตรฯ หลงัจบปีการศึกษา ปีละ ๑ ครั Rง และได้มีการดําเนินการ
ปรับปรุงการดําเนินการให้ตอบสนองผลการประเมินเป็นประจําทกุปี    

 
๔. อาจารย์ 
     หลกัสูตรฯ ให้ความสําคญักับคณุภาพของอาจารย์ จึงกําหนดนโยบายและแผนในการรับอาจารย์
ใหม่ การแตง่ตั Rงอาจารย์ประจําหลกัสตูรฯ การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลกัสตูรฯ การบริหาร การสง่เสริม และการพฒันาอาจารย์ 

๔.๑  การรับอาจารย์ใหม่ 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคัดเลือกอาจารย์กายอุปกรณ์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลยั  
๔.๒  การแต่งตั tงคณาจารย์พเิศษ 
โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธรกําหนดนโยบายการแตง่ตั Rงอาจารย์พิเศษไว้ดงันี R 

๑. ไมมี่อาจารย์กายอปุกรณศาสตร์ประจํา หรืออาจารย์อื8นในสงักดัมหาวิทยาลยัมหิดล ที8มีความรู้และหรือ      
ประสบการณ์ตรงกบัการสอนหวัข้อนั Rน 
๒. เป็นการสอนหวัข้อที8ต้องการให้นกัศกึษามีโอกาสได้เรียนรู้เพื8อเพิ8มเตมิประสบการณ์ให้มีความหลากหลาย  
มากขึ Rน 
๓. เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานพยาบาลนอกเขตกรุงเทพมหานครซึ8งจําเป็นต้องมีอาจารย์พิเศษ   
ที8ปฏิบตังิานประจําอยูใ่นสถานพยาบาลแหง่นั Rนร่วมทําหน้าที8กํากบัดแูลการปฏิบตังิานของนกัศกึษา  
ทั Rงนี R สําหรับการอนมุตัแิตง่ตั Rงคณาจารย์พิเศษจดัทําโดยการเสนอขอตอ่มหาวิทยาลยั 

๔.๓  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรมีการจัดประชุม Course report ทุกสิ Rนปีการศึกษา เพื8อรายงานผลการ

ดําเนินงานของแต่ละรายวิชาที8จดัการเรียนการสอนต่อที8ประชุม รวมทั Rงประเด็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที8ต้อง              
ทําการปรับปรับปรุง/พฒันาในแตล่ะรายวิชา เพื8อพฒันาจดัการเรียนการสอนรายวิชาตา่งๆ ในปีตอ่ไป  

ทั Rงนี Rก่อนเปิดภาคการศึกษาแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรดําเนินการจัดประชุม 
Concensus Meeting เพื8อดําเนินการหาข้อตกลงร่วมกนัของอาจารย์ทกุคน ในการดําเนินการจดัการเรียนการ
สอนของแตล่ะรายวิชา เพื8อให้การจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชาดําเนินไปตามแนวทางที8กําหนดไว้ 

๔.๔  การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์   
(ดหูมวดที8 ๖ การพฒันาอาจารย์) 

 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน 



 
 

 

 

 

๘๔ 

  โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรให้ความสําคญักับกระบวนการออกแบบหลกัสูตรฯ เพื8อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  และกําหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที8คาดหวงั ซึ8ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของ
หลักสูตรฯ ด้วยการวิเคราะห์งาน (task analysis) ซึ8งแสดงความเชื8อมโยงกับผลการเรียนรู้ที8คาดหวัง                    
มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลกัสตูรฯ ให้ทนัสมยัเมื8อครบวงรอบการศกึษา หรือไมเ่กิน ๕ ปี 
  หลักสูตรฯ ให้ความสําคัญกับอาจารย์ผู้ สอนในรายวิชา โดยคํานึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที8สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที8ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที8คาดหวัง 
และมีศกัยภาพในการพฒันาศกัยภาพที8สําคญัและจําเป็นให้นกัศกึษา 
  หลกัสตูรฯ กําหนดให้มีการประเมินผู้ เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที8แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที8คาดหวังของหลักสูตรฯ   การประเมินเพื8อนําผลลัพธ์ป้อนกลับให้
นกัศกึษาพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง และการประเมินเพื8อเป็นข้อมลูปรับปรุงการเรียนการสอน  
 

๖. สิ'งสนับสนุนการเรียนรู้  
๖.๑  ทรัพยากรการเรียนการสอนที'มีอยู่ เดมิ 
คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาลมีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน ดงันี R 
๑)  ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร ห้องฝึกทกัษะทางคลินิก สําหรับการจดัการเรียนการสอนรายวิชาชีพกาย

อปุกรณ์ในภาคปฏิบตั ิ
๒)  คลินิกกายอุปกรณ์ ซึ8งให้บริการทั Rงผู้ ป่วยนอก และผู้ ป่วยในบางหอของโรงพยาบาลศิริราชและ

สถาบนัสิรินธรเพื8อการฟืRนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สําหรับการศกึษาและฝึกปฏิบตัิการให้บริการ
ตรวจรักษาด้วยกายอปุกรณ์ 

๓)  หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ8งมีตําราทางการแพทย์และฐานข้อมูลสําหรับการ
สืบค้นความรู้ทางการแพทย์ในระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรมีห้องสมุดซึ8งมี
ตําราเฉพาะทางด้านกายอุปกรณ์ศาสตร์  สําหรับการศกึษาค้นคว้าของนกัศึกษาและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรวิชาชีพกายอปุกรณ์นานาชาต ิ

๔)  ระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านโปรแกรม Moodle ซึ8งได้รับความร่วมมือกบัสถานเทคโล
ยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการจดัทําสื8อการเรียนการสอนและบทเรียน
ออนไลน์ 

๖.๒  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ ิ'มเตมิ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจดัสรรงบประมาณประจําปีจากเงินรายได้ เพื8อจดัซื Rอหนงัสือไว้ใน

หอสมดุคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล และให้จดัตั Rงงบประมาณเมื8อมีความจําเป็นจะต้องจดัหาทรัพยากร
อื8นเพิ8มเตมิ 
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๘๕ 

 
 
๖.๓  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ที8จดัไว้ โดยการตรวจสอบ
อัตราการขอใช้ทรัพยากร ข้อร้องเรียน และสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน 
 

๗. ตัวบ่งชี tผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตวับง่ชี Rผลการดําเนินงานที8ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคณุภาพของหลกัสูตรฯประจําปี  

ที8ระบุไว้ในหมวดที8 ๑-๖ และสอดคล้องกับตัวชี Rวัดการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมีดงัตอ่ไปนี R 
 

ตาราง แสดงตัวบ่งชี tผลการดาํเนินงานและความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของหลักสูตรฯ  

ลาํดับ ตัวบ่งชี tผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑ มีรายละเอียดของหลักสูตรฯ ตามแบบ มคอ.๒ ที8สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวฒุิสาขาวิชา
กายอปุกรณ์  

√ √ √ √ √ 

๒ มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุวิชา 

√ √ √ √ √ 

๓ จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัสิ Rนสดุภาคการศกึษาที8เปิดสอนให้ครบ
ทกุรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

๔ จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรฯ ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วนั  หลงัสิ Rนสดุปีการศกึษา √ √ √ √ √ 

๕ มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลประเมินการดําเนินงานที8
รายงานใน มคอ.๗ ปีที8แล้ว 

 √ √ √ √ 



 
 

 

 

 

๘๖ 

๖ อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จดัการเรียนการสอน √ √ √ √ √ 

๗ อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึ8งครั Rง √ √ √ √ √ 

ลาํดับ ตัวบ่งชี tผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๘ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้รับการ

พฒันาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ตอ่ปี √ √ √ √ √ 

๙ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที8มีต่อ
คณุภาพหลกัสตูร เฉลี8ยไมน้่อยกวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

   √ √ 

๑๐ ระดบัความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตที8มีตอ่บณัฑิตใหม ่เฉลี8ยไมน้่อย
กวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

    √ 

๑๑ มีจํานวนนกัศึกษาที8สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสตูรฯ 
มากกวา่ร้อยละ ๘๐ 

   √ √ 

๑๒ มีอตัราการสอบผ่านในครั Rงแรกของการสอบใบประกอบโรคศิลปะ
ของบณัฑิตสาขาวิชากายอปุกรณ์มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

    √ 

๑๓ มีจํานวนชั8วโมงสอนในหลักสูตรฯที8จัดประสบการณ์การเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักการที8เน้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(นกัศกึษามี active learning) มากกวา่ร้อยละ ๕๐ 

√ √ √ √ √ 

๑๔ มีจํานวนชั8วโมงในหลักสูตรฯส่วนวิชาด้านกายอุปกรณ์ที8จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกับหลกัการที8เน้นการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (นกัศกึษามี active learning) มากกวา่ร้อยละ 
๕๐ 

√ √ √ √ √ 

๑๕ จํานวนรายวิชากลุ่มวิชากายอปุกรณ์มีการประเมินการสอนและนํา
ผลมาปรับปรุงการสอน ร้อยละ ๑๐๐ 

 √ √ √ √ 
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๘๗ 

 
 
 
 

หมวดที' ๘  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร  
 
๑. การประเมินประสิทธ ิผลของการสอน 

๑.๑   การประเมินกลยุทธ์การสอน  
หากเป็นการสอนรายวิชาที8มีชั8วโมงปฏิบตัิการและหรือมีผลงานที8มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบตัิ

ระหว่างการเรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินภาพรวมผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาระหว่างการสอนชั8วโมง
ปฏิบตัิการที8สถาบนัหรือจากผลงานของนักศึกษา เมื8อได้ข้อมูลแล้วพิจารณาวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับกับ
นกัศกึษาอยา่งทั8วถึงเพื8อการพฒันา หรือให้ข้อมลูในการเรียนชั8วโมงตอ่ๆไป  

๑.๒   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน ประกอบด้วย 
๑)  เพื8อนอาจารย์ซึ8งฟังการสอนประเมินความเหมาะสมของเนื Rอหาและสื8อการสอนที8อาจารย์

ผู้สอนจดัเตรียม รวมทั Rงความสามารถในการกระตุ้นเร้าความสนใจของนกัศกึษา ทกัษะในการสอนการใช้สื8อ
อปุกรณ์ ความตรงตอ่เวลา และการเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ซกัถาม 

๒)  การให้นักศึกษาซึ8งฟังการสอนประเมินความสามารถในการถ่ายทอดของอาจารย์ผู้ สอน 
คณุภาพของสื8อและอุปกรณ์ที8ใช้ในการสอน ความสามารถในการกระตุ้นเร้าความสนใจให้ติดตามบทเรียน 
ความตรงตอ่เวลา และการเปิดโอกาสให้ซกัถาม 

๓) กําหนดให้อาจารย์ทกุคนต้องทําการ peer review ๓ ครั Rง ตอ่ ๑ ภาคการศกึษา  
๔) สําหรับอาจารย์ใหม่ กําหนดให้ต้องทําการ peer review ในทุกรายวิชาที8ทําการจดัการเรียน

การสอน เป็นระยะเวลา ๑ ปี  
 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

การประเมินหลกัสูตรฯ ต้องอาศยัข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หลายด้าน ซึ8งได้มาด้วยเทคนิค/วิธีการประเมิน
ดงันี R  

 
 
 
 



 
 

 

 

 

๘๘ 

 
 
 
 

 แหล่งที'มาของข้อมูล ข้อมูลที'ได้ เทคนิค/วิธ ีการประเมิน 
บุคคลที'เกี'ยวข้อง 
๑ นกัศกึษา การจดัการสอน ความคาดหวงั ความพึงพอใจ

และไมพ่งึพอใจ พฤตกิรรมการสอนของอาจารย์
และชา่งเทคนิค 

แบบสอบถาม 

๒ บณัฑิต ความสมัพนัธ์ของรายวิชากบังาน แบบสอบถาม 
๓ ผู้ใช้บณัฑิต ความพึงพอใจกับความรู้ความสามารถของ

บณัฑิต 
แบบสอบถาม 

๔ อาจารย์ผู้สอน  การบริหารจดัการเรียนการสอน  แบบบนัทกึ 
๕ เพื8อนอาจารย์ การมีสว่นร่วมในการบริหารการจดัการเรียนการ

สอน 
แบบสอบถาม 

๖ ผู้ สั ง เ กตกา ร ณ์ ก า ร
สอน 

สิ8งที8เกิดขึ Rนในห้องเรียน แบบบนัทกึ 

๗ ผู้ เชี8ยวชาญในวิชาชีพ ข้อมลูเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน แบบบนัทกึ 
๘ ผู้บริหาร การบริหาร การอทิุศตน นวตักรรมของอาจารย์

ผู้สอน 
แบบบนัทกึ 

เอกสารที'เกี'ยวข้อง 
๙ โครงงานและผลการ

สอบของนกัศกึษา 
ผลการเรียนรู้ งาน / รายงานผลการสอบ 

๑๐ เอกสารที8เกี8ยวข้อง แผนการสอน ปรัชญาของหลกัสตูรฯ การบริหาร
จดัการ 

แบบบนัทกึ 

๑๑ แฟ้มบนัทกึ การบริหารจดัการ ข้อมลูนกัศกึษา แบบบนัทกึ 
 
๓. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ในการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูรฯนั Rน จะดําเนินการเป็นประจําทกุ
ปีการศึกษา โดยโรงเรียนกายอุปกรณ์สิ รินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะแต่งตั Rง
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชากายอปุกรณ์อย่างน้อย 
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๘๙ 

๑ คน ซึ8งเป็นคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในด้วย ประเมินผลการดําเนินการตามตวับง่ชี Rที8ระบุ
ไว้ในหมวดที8 ๗ ข้อ ๗ 

 
 
โดยมีเกณฑ์การประเมินดงันี R 
ระดบั “ควรปรับปรุง”  หมายถึง มีผลการดําเนินการไมค่รบ ๑๐ ข้อแรก 
ระดบั “ดี”   หมายถึง มีผลการดําเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก 
ระดบั “ดีมาก”  หมายถึง มีผลการดําเนินการครบทกุข้อ 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  เมื8อสิ Rนสุดปีการศึกษาและได้ผลการประเมินการดําเนินงานในข้อ ๓ แล้ว คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรฯ จะนําข้อมลูมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข หากปัญหาที8พบสามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุงลําดบัการ
สอน เนื Rอหาสาระ วิธีการจัดการเรียนการสอน สื8อและอุปกรณ์การสอน การประเมินผล และไม่กระทบต่อ
คําอธิบายรายวิชาและจํานวนหน่วยกิต อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาตา่งๆ สามารถปรึกษากบัอาจารย์ผู้สอน 
เพื8อดําเนินการปรับปรุงได้ แตถ้่ามีผลกระทบตอ่คําอธิบายรายวิชาและหน่วยกิตให้ขออนมุตัิจากมหาวิทยาลยั
ก่อนดําเนินการปรับปรุง  
  สําหรับการพิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรฯ ให้มีความเหมาะสม ทนัสมยั สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ใช้บณัฑิตและสงัคมนั Rน จะดําเนินการเมื8อใช้หลกัสตูรฯไปแล้ว ๔ ปี  
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ภาคผนวก ๑ 
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร  (MU Degree Profile) 
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ภาคผนวก ๒ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ ย่อย 
(PLOs และ SubPLOs) ของหลักสูตร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ย่อย (SubPLOs) 

 
PLOs SubPLOs 

PLO1 ประยกุต์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และกาย
อปุกรณ์ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตังิานด้านกาย
อปุกรณ์ได้อยา่งเหมาะสม 

1.1 อธิบายการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และกายอปุกรณ์ศาสตร์ 
ไปใช้ในการปฏิบตังิานได้อย่างเหมาะสม 
1.2 อธิบายการดแูลผู้ ป่วยแบบให้ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางและการใช้เวชศาสตร
ฟืRนฟชูมุชนในการพฒันาการให้บริการแก่ผู้ ป่วย 
1.3 แสดงออกถึงการประยกุต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และกายอปุกรณ์ศาสตร์ในการปฏิบตังิานด้านกายอปุกรณ์
ได้อยา่งเหมาะสม 

PLO2 ประเมินและ
วินิจฉยัผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้อง
แมน่ยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ 

2.1 อธิบายหลกัการ และขั Rนตอนการตรวจประเมินผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้อง  
2.2 แสดงการตรวจประเมินผู้ ป่วยที8ต้องใช้กายอปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้อง 
2.3 ให้เหตผุลทางคลินิกที8ถกูต้อง ในการตรวจประเมินร่างกาย และประเมิน
ผลการรักษาทางกายอปุกรณ์  
2.4 ใช้เครื8องมือการประเมินผลลพัธ์การรักษาทางกายอปุกรณ์ 
(Prosthetic/Orthotic outcome measures) ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.5 จดัทําเอกสารผลการตรวจประเมินร่างกาย และประเมินผลการรักษาทาง
กายอปุกรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานได้อยา่งแมน่ยํา 

PLO3 วางแผนและปฏิบตัิ
ตามแผนการรักษาสําหรับ
ผู้ ป่วยแตล่ะรายที8ต้องใช้
กายอปุกรณ์ได้ตาม
มาตรฐานองค์กรกาย
อปุกรณ์นานาชาติ (ISPO 
standard) สอดคล้องกบั

3.1 อธิบายกระบวนการดแูล รักษาผู้ ป่วยที8ต้องใช้กายอปุกรณ์ในระดบั
ปัจเจกบคุคลได้ตามมาตรฐานองค์กรกายอปุกรณ์นานาชาต ิ(ISPO 
standard)  
3.2 วางแผนการรักษาผู้ ป่วยที8ต้องใช้กายอปุกรณ์ในระดบัปัจเจกบคุคลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตั Rงอยู่บนพื Rนฐานความเป็นจริงและสอดคล้องกบับริบท 
ความต้องการของผู้ ป่วย    
3.3 ปฏิบตัิตามแผนการรักษาผู้ ป่วยแตล่ะรายที8ต้องใช้กายอปุกรณ์ใน
สถานการณ์จริง ได้อยา่งเหมาะสม   
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๙๗ 

บริบทระบบสขุภาพ
ประเทศไทย 

3.4 ใช้หลกัความรู้ทางกายอปุกรณ์แก้ไขปัญหาทางคลินิกได้อย่างถกูต้อง 
เหมาะสม  

 
 

PLOs SubPLOs 
PLO4 ผลิตกายอปุกรณ์
ทกุชนิดได้ตามมาตรฐาน
องค์กรกายอปุกรณ์
นานาชาต ิ(ISPO 
standard) ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ป่วย 
ภายใต้บริบทระบบ
สขุภาพของประเทศไทย 
 

4.1 แสดงให้เห็นความสามารถในการเลือกใช้เครื8องมือปอ้งกนั (safety tools) 
ได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
4.2 ออกแบบกายอปุกรณ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และมีมาตรฐานตามหลกัสากล  
4.3 ผลิตแบบพิมพ์จําลองของร่างกาย (casting and cast modification) 
สําหรับผลิตกายอปุกรณ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.3 เลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์ เครื8องมือ และสว่นประกอบทางกายอปุกรณ์ได้
อยา่งถกูต้อง เหมาะสม และคุ้มคา่ 
4.4 เลือกและใช้เทคนิคการผลิตกายอปุกรณ์ที8ถกูต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภยั  
4.5 ประเมินและปรับแก้คณุภาพของกายอปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้องแมน่ยํา 

PLO5 เผยแพร่ 
แลกเปลี8ยนความรู้หรือ
ข้อมลูด้านกายอปุกรณ์ที8
เป็นประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้อย่าง
ถกูต้องเหมาะสม 

5.1 แสดงให้เห็นความตระหนกัในการให้การศกึษาและความเข้าใจทางกาย
อปุกรณ์ที8ถกูต้องแก่ผู้ใช้กายอปุกรณ์ และผู้ เกี8ยวข้อง 
5.2 สามารถให้การศกึษาและความเข้าใจทางกายอปุกรณ์ที8ถกูต้องแก่ผู้ใช้
กายอปุกรณ์ และผู้ เกี8ยวข้อง 
5.3 ประเมินข้อมลูที8รับจากผู้ อื8นได้อยา่งมีหลกัการ และสรุปผลได้อยา่ง
ถกูต้อง 

PLO6 ปฏิบตัิตอ่ผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์และ
ผู้ เกี8ยวข้องอยา่งมี
คณุธรรมจริยธรรม และมี
จรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ 

6.1  อธิบายหลกัการประพฤตตินอย่างมีคณุธรรมจริยธรรมและมี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เหมาะสมกบัความเป็นนกักายอปุกรณ์ 
6.2  อธิบายหลกัการทํางานในสถานการณ์ที8มีความหลายหลายทางสงัคม
และวฒันธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.3  แยกแยะผิดชอบชั8วดี อยา่งมีคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ 
6.4 ปฎิบตังิานของตนอย่างเตม็กําลงั ให้งานสําเร็จ มีคณุภาพ และมีความ
รับผิดชอบตอ่ส่วนรวม 
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PLOs SubPLOs 
PLO7 ใช้ทกัษะการบริหาร
จดัการตนเองในการ
ปฏิบตังิานด้านกาย
อปุกรณ์ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

7.1 กําหนดเปา้หมายที8เหมาะสม สอดคล้องกบับริบทการทํางานด้านกาย
อปุกรณ์  
7.2 แสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิบตังิานที8เหมาะสม สอดคล้องกบับริบทการ
ทํางานด้านกายอปุกรณ์ 
7.3 ใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื8อให้บรรลเุปา้หมายการทํางานด้าน
กายอปุกรณ์  
7.4 ทําให้บรรลเุปา้หมายของงานด้านกายอปุกรณ์ ตามแผนที8กําหนด  
7.5 สามารถแก้ปัญหาอยา่งมีระบบ 

PLO8 ปฏิบตังิาน
ร่วมกบัสหวิชาชีพ และ
ผู้ เกี8ยวข้องในการ
ให้บริการผู้ ป่วยที8ต้องใช้
กายอปุกรณ์ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ตามหลกั
จรรยาบรรณวิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

8.1  อธิบายบทบาทของวิชาชีพกายอปุกรณ์ได้อย่างถกูต้อง 
8.2  อธิบายบทบาทของผู้ให้บริการทางการแพทย์ด้านอื8นๆในระบบ
สาธารณสขุที8เกี8ยวข้องกบังานกายอปุกรณ์ได้อยา่งถกูต้อง  
8.3  แสดงให้เห็นถึงพฤตกิรรมที8เหมาะสมในการปฏิบตังิานร่วมกบัสหวิชาชีพ 
ในฐานะสมาชิกทั Rงการเป็นผู้ นําและการเป็นผู้ตามที8มีประสิทธิภาพ  

PLO9 ใช้ทกัษะการสื8อสาร
ที8สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ และ
เหมาะสมกบั
กลุม่เปา้หมาย 

9.1 สื8อสารด้วยการพดู การเขียน ทา่ทาง และสื8อตา่งๆอย่างเหมาะสม 
9.2 นําเสนอข้อมลูทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และกายอปุกรณ์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
9.3 ใช้สื8ออิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตเอกสาร หรือสื8อที8เกี8ยวข้องกบังานกาย
อปุกรณ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
9.4 แสดงความคดิเห็นได้อย่างมั8นใจและ มีประสิทธิภาพ  
9.5 เขียนรายงานทางคลินิกอยา่งมีประสิทธิภาพ สื8อสารกบัผู้ ร่วมงานได้
อยา่งแมน่ยํา 
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๙๙ 

9.6 สามารถสื8อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีปฏิสมัพนัธ์ที8ดีกบัผู้ เกี8ยวข้องเมื8อ
อยูใ่นสถานการณ์การทํางานจริงในงานกายอปุกรณ์ 

 
 

PLOs SubPLOs 
PLO10 ผลิตงานวิจยักาย
อปุกรณ์ที8มีความทนัสมยั
และสอดคล้องกบับริบท
ของภมูิภาค 

10.1 อธิบายขั Rนตอน ระเบียบวิธีวิจยัได้อย่างถกูต้อง  
10.2 ตั Rงคําถามงานวิจยัที8สอดคล้องกบัการปฏิบตังิานโดยอ้างอิงบริบทที8
เหมาะสม  
10.3 ดําเนินการสืบค้นหาหลกัฐานทางการวิจยัจากฐานข้อมลู และ
แหลง่ข้อมลูอื8นๆ ได้ครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ 
10.4 ใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ให้เกิดประโยชน์อยา่งสร้างสรรค์  
10.5 ดําเนินการวิจยัอยา่งมีประสิทธิภาพ ด้วยระเบียบวิธีวิจยัที8เหมาะสม 
และได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจยัในคน (เฉพาะงานที8เกี8ยวข้อง) 
10.6 แสดงออกถึงความซื8อสตัย์ ซื8อตรง และรับผิดชอบในการดําเนินการวิจยั 
10.7 จดัทํารายงาน และนําเสนองานวิจยัที8มีคณุภาพ ในรูปแบบที8กําหนด  

PLO11 ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจในแนวคดิ 
หลกัการ ทฤษฎีและ
ประสบการณ์ มาใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

11.1 อธิบายระดบัและหลกัการประเมินความสามารถของตนเองและการ
สะท้อนความคิดได้ถกูต้อง 
11.2 แสดงการมีสว่นร่วมอย่างกระตือรือร้นในการประเมินความสามารถของ
ตนเองและการสะท้อนความคดิได้อย่างเหมาะสม 
11.3 วิเคราะห์สถานการณ์และกําหนดวิธีการแก้ไขปัญหา หรือปรับแนวทาง
ปฏิบตัิอยา่งมีหลกัการ และสร้างสรรค์  
11.4 แก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างสร้างสรรค์ และมี
ประสิทธิภาพ 

MU Graduates Attributes PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 
1. T-shaped breadth and 
depth: รู้แจ้งรู้จริงทั Rงด้านกว้าง 
และด้านลกึ 

           



 
 

 

 

 

๑๐๐ 

 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที'พ ึงประสงค์ของบัณฑติมหาวิทยาลัยมหดิล  
(MU Graduates Attributes) และผลการเรียนรู้ท ี'คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์  เปรียบเทยีบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้  
ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

 
 

2. Globally talented: มีทกัษะ
ประสบการณ์สามารถแขง่ขนั 
ระดบัโลก 

           

3. Socially contributing: มีจิต
สาธารณะ สามารถทําประโยชน์ 
ให้สงัคม  

           

4. Entrepreneurially minded: 
กล้าคิด กล้าทํา กล้าตดัสินใจ 
สร้างสรรค์สิ8งใหมใ่นทางที8ถกูต้อง 
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TQF Level 2 

PL0
1 

PL0
2 

PL0
3 

PL0
4 

PL0
5 

PL0
6 

PL0
7 

PL0
8 

PL0
9 

PL0
10 

PL0
11 

คุณธรรมจริยธรรม             
สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดย
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้ อื8น ค่านิยมพื Rนฐาน 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ8งพฤติกรรมทางด้าน
คณุธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื8อสตัย์
สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที8ดี เข้าใจผู้ อื8น และเข้าใจโลก 
เป็นต้น  

     

✓  

 

✓  

   

ความรู้             
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
ตระหนกั รู้หลกัการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที8เกี8ยวข้อง สําหรับ
หลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี8ยวกับความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา ตระหนักถึงงานวิจยัในปัจจบุนั
ที8เกี8ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วน
หลกัสตูรวิชาชีพที8เน้นการปฏิบตัิ จะต้องตระหนกัในธรรมเนียม
ปฏิบตัิ กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ที8เปลี8ยนแปลงตามสถานการณ์  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓      ✓   

ทกัษะทางปัญญา            
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และสามารถประเมิน
ข้อมลูแนวคิดและหลกัฐานใหม่ๆ  จากแหลง่ข้อมลูที8หลากหลาย 
และใช้ข้อมลูที8ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื8นๆด้วยตัวเอง 
สามารถศกึษาปัญหาที8คอ่นข้างซบัซ้อนและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคํานึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบตัิ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
เนื Rอหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพสําหรับหลักสูตรวิชาชีพ 

 ✓  ✓     ✓   ✓  ✓  ✓  



 
 

 

 

 

๑๐๒ 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทาง
ใหมใ่นการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม  

ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ            
มีส่วนช่วยและเอื Rอต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ นํา หรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ8ง
ภาวะผู้ นําในสถานการณ์ที8ไม่ชัดเจน และต้องใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ8มในการวิเคราะห์ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมบนพื Rนฐานของตนเองและของกลุ่ม 
รับผิดชอบในการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื8อง รวมทั Rงพฒันาตนเองและ
อาชีพ  

 ✓    ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 
 
 

TQF Level 2 
PL0

1 
PL0

2 
PL0

3 
PL0

4 
PL0

5 
PL0

6 
PL0

7 
PL0

8 
PL0

9 
PL0
10 

PL0
11 

ทักษะการวิเคราะห์ เ ช ิงตัวเลข  การสื'อสาร  แ ละการ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

           

สามารถศึกษาและทําความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถ
เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที8
เกี8ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูประมวลผลแปลความหมาย และนําเสนอข้อมลู
สารสนเทศอย่างสมํ8 า เสมอ สามารถสื8อสารไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั Rงในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบ
ของการนําเสนอที8เหมาะสมกบักลุม่บคุคลที8แตกตา่งกนัได้  

 ✓  ✓   ✓   ✓  ✓  ✓  ✓   

ทกัษะพิสัย            
สามารถตรวจประเมินร่างกายผู้ ป่วย วางแผนการรักษา 
ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลงกายอุปกรณ์เสริม และกาย
อปุกรณ์เทียมทกุระดบั ประเมินผลการรักษา ตลอดจนการใช้
รองเท้าทางการแพทย์เพื8อดูแลและรักษาผู้ ที8มีความผิดปกติ
ทางการเคลื8อนไหว 

✓  ✓  ✓  ✓  

  

✓  
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ภาคผนวก  ๔ 
แผนที'แสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
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รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

PLO2 
ประเมินและ

วินิจฉยัผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์

ได้อย่างถกูต้อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม

มาตรฐานองค์กร
กายอปุกรณ์

นานาชาติ (ISPO 
standard) 

สอดคล้องกบั
บริบทระบบ

สขุภาพประเทศ
ไทย 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ทกุชนิด
ได้ตาม

มาตรฐาน
องค์กรกาย

อปุกรณ์
นานาชาติ 

(ISPO 
standard) 
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของผู้ ป่วย 

ภายใต้บริบท
ระบบสขุภาพ
ของประเทศ

ไทย 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูด้านกาย

อปุกรณ์ที8เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์ อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตาม
หลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจใน

แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี

และ
ประสบการณ์ 
มาใช้ในการ

วิเคราะห์
สถานการณ์ 

และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

๑.หมวดวิชาศึกษาท ั'วไป 
     ๑.๑ วิชาท ี'มหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๑.๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาท ั'วไปเพ ื'อการพฒันามนุษย์ 
General Education for Human Development 

     
I  I 

   

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพ ื'อการพฒันามนุษย์ 
Social Studies for Human Development 

     
I  I 

   

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพ ื'อการพฒันามนุษย์ 
Arts and Sciences for Human Development 

     
I  I 
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๑๐๓ 

 

รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ใช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ

ปฏิบตัิงานได้อย่าง
เหมาะสม 

PLO2 
ประเมินผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
ได้อย่างถกูต้อง

แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยที8ต้อง
ใช้กายอปุกรณ์แต่

ละรายได้ตาม
มาตรฐานองค์กร

กายอปุกรณ์
นานาชาติ (ISPO 

standard) 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ที8มี
คณุภาพ โดย

การเลอืกใช้วสัด ุ
และวิธีการผลติ

ที8เหมาะสม 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูที8เป็น

ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรมและมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะบริหาร
จดัการตนเองใน

การปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
สามารถ
วิเคราะห์

สถานการณ์
และประยกุต์
ความรู้ ความ

เข้าใจในแนวคิด 
หลกัการ ทฤษฏี

และ
กระบวนการ

ต่างๆ มาใช้ใน
การคิดวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
          ๑.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา 
ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ ื'อการสื'อสาร 
Art of Using Thai Language in Communication 

    
I    I 

  

ศศภอ ๑๐๓ 
LAEN 103 

ภาษาอ ังกฤษระดบั ๑ 
English Level 1 

    
    I 

  

ศศภอ ๑๐๔ 
LAEN 104 

ภาษาอ ังกฤษระดบั ๒ 
English Level 2 

    
    I 

  

ศศภอ ๑๐๕ 
LAEN 105 

ภาษาอ ังกฤษระดบั ๓ 
English Level 3 

    
    I 

  

ศศภอ ๑๐๖ 
LAEN 106 

ภาษาอ ังกฤษระดบั ๔ 
English Level 4 

    
    I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

๑๐๔ 

 

รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

PLO2 
ประเมินและ

วินิจฉยัผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์

ได้อย่างถกูต้อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม

มาตรฐานองค์กร
กายอปุกรณ์

นานาชาติ (ISPO 
standard) 

สอดคล้องกบั
บริบทระบบ

สขุภาพประเทศ
ไทย 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ทกุชนิด
ได้ตาม

มาตรฐาน
องค์กรกาย

อปุกรณ์
นานาชาติ 

(ISPO 
standard) 
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของผู้ ป่วย 

ภายใต้บริบท
ระบบสขุภาพ
ของประเทศ

ไทย 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูด้านกาย

อปุกรณ์ที8เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์ อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตาม
หลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจใน

แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี

และ
ประสบการณ์ 
มาใช้ในการ

วิเคราะห์
สถานการณ์ 

และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

     ๑.๒ วิชาท ี'หลักสูตรกําหนด 
          ๑.๒.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สมสค ๑๖๐ 
SHSS 160 

หลักการบริหาร 
Principles of Administration 

    I  I    
 

ศรกอ ๑๐๔ 
SIPO 104 

จริยธรรมสําหรับวิชาช ีพสุขภาพ 
Ethics of Health Professionals 

     I  I   
 

๑.๒.๒ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
วทชว ๑๑๖ 
SCBI 116 

ช ีววิทยาข ั tนแนะนํา 
Introductory Biology 

I          
 

วทคณ ๑๘๒ 
SCAM 182 

สถิตศิาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Statistics for Health Science 

I         I 
 

วทฟส ๑๕๙ 
SCPY 159 

ฟิสิกส์เบื tองต้นสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Elementary Physics for Health Science 

I          
 

วทคม ๑๐๐ 
SCCH 100 

เคมีเช ิงบูรณาการ 
Integrated Chemistry 

I          
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๑๐๕ 

รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

PLO2 
ประเมินและ

วินิจฉยัผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์

ได้อย่างถกูต้อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม

มาตรฐานองค์กร
กายอปุกรณ์

นานาชาติ (ISPO 
standard) 

สอดคล้องกบั
บริบทระบบ

สขุภาพประเทศ
ไทย 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ทกุชนิด
ได้ตาม

มาตรฐาน
องค์กรกาย

อปุกรณ์
นานาชาติ 

(ISPO 
standard) 
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของผู้ ป่วย 

ภายใต้บริบท
ระบบสขุภาพ
ของประเทศ

ไทย 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูด้านกาย

อปุกรณ์ที8เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์ อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตาม
หลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจใน

แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี

และ
ประสบการณ์ 
มาใช้ในการ

วิเคราะห์
สถานการณ์ 

และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

๒.หมวดวิชาช ีพ/วิชาเฉพาะ 
     ๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ส่วนท ี'จดัเป็นหมวดวิชาช ีพ/วิชาเฉพาะ) 
วทชว ๑๑๗ 
SCBI 117 

หลักมูลของช ีวิต 
Foundation of Life 

I 
          

วทฟส ๑๑๐ 
SCPY 110 

ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ท ั'วไป 
General Physics Laboratory 

I 
          

     ๒.๒ กลุ่มวิชาพ ื tนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ศรกว ๒๑๙ 
SIAN 219 

กายวิภาคศาสตร์ 
Anatomy 

I I 
         

ศรสร 219 
SIPS 219 

สรีรวิทยา 
Physiology 

I I 
         

ศรพย ๒๑๙ 
SIPA 219 

พยาธิวิทยา 
Pathology 

I I 
         

ศรพค ๒๑๑ 
SICP 211 

พยาธิวิทยาคลินิก 
Clinical Pathology 

I I 
         

 

 

 

 



 
 

 

 

 

๑๐๖ 

 

รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

PLO2 
ประเมินและ

วินิจฉยัผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์

ได้อย่างถกูต้อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม

มาตรฐานองค์กร
กายอปุกรณ์

นานาชาติ (ISPO 
standard) 

สอดคล้องกบั
บริบทระบบ

สขุภาพประเทศ
ไทย 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ทกุชนิด
ได้ตาม

มาตรฐาน
องค์กรกาย

อปุกรณ์
นานาชาติ 

(ISPO 
standard) 
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของผู้ ป่วย 

ภายใต้บริบท
ระบบสขุภาพ
ของประเทศ

ไทย 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูด้านกาย

อปุกรณ์ที8เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์ อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตาม
หลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจใน

แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี

และ
ประสบการณ์ 
มาใช้ในการ

วิเคราะห์
สถานการณ์ 

และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

     ๒.๒ กลุ่มวิชาพ ื tนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ศรกอ ๒๑๑ 
SIPO 211 

ช ีวกลศาสตร์ 
Biomechanics 

I/R I          

ศรจว ๒๑๑ 
SIPC 211 

จติวิทยาปฏิบัตสิําหรับผู้ ป่วยท ี'มีความพกิารทาง
กาย 
Psychology Practice for Persons with Physical 
Disabilities 

 I I   I   I   

ศรวฟ ๒๑๑ 
SIRM 211 

เวชศาสตร์ฟืtนฟ ู
Rehabilitation Medicine 

I I I     I    

     ๒.๓ กลุ่มวิชาพ ื tนฐานด้านกายอุปกรณ์ 
ศรกอ ๑๒๓ 
SIPO 123 

กายอุปกรณ์ข ั tนแนะนํา 
Introduction to Prosthetics and Orthotics 

I     I  I I  I 
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๑๐๗ 

 

 

 

 

รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

PLO2 
ประเมินและ

วินิจฉยัผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์

ได้อย่างถกูต้อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม

มาตรฐานองค์กร
กายอปุกรณ์

นานาชาติ (ISPO 
standard) 

สอดคล้องกบั
บริบทระบบ

สขุภาพประเทศ
ไทย 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ทกุชนิด
ได้ตาม

มาตรฐาน
องค์กรกาย

อปุกรณ์
นานาชาติ 

(ISPO 
standard) 
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของผู้ ป่วย 

ภายใต้บริบท
ระบบสขุภาพ
ของประเทศ

ไทย 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูด้านกาย

อปุกรณ์ที8เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์ อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตาม
หลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจใน

แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี

และ
ประสบการณ์ 
มาใช้ในการ

วิเคราะห์
สถานการณ์ 

และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

     ๒.๔ กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ 
ศรกอ ๒๒๓ 
SIPO 223 

วัสดุศาสตร์สําหรับกายอุปกรณ์ 
Materials Science for Prosthetics and Orthotics 

I   I        

ศรกอ ๒๒๔ 
SIPO 224 

ทกัษะเทคนิคทางกายอุปกรณ์ 
Prosthetic and Orthotic Technical Skills 

I   I       I 

ศรกอ ๒๒๕ 
SIPO 225 

การประเมินผู้ ป่วยและการวิเคราะห์การเดนิ 
Patient Assessment and Gait Analysis 

I I    I/R   R  R 

ศรกอ ๒๓๕ 
SIPO 235 

วิทยาการกายอุปกรณ์เ สริมระดับเท้ าแ ละข้อ
เท้า 
Foot & Ankle Foot Orthotic Science 

R R R R     R   

ศรกอ ๒๓๖ 
SIPO 236 

ปฏิบัต ิการกายอุปกรณ์เสริมระดับเท้าและข้อ
เท้า 
Foot & Ankle Foot Orthotic Practice 

P P P P P P R  P  P 

ศรกอ ๒๓๗ 
SIPO 237 

รองเท้าทางการแพทย์และการปรับแก้รองเท้า 
Medical Footwear and Shoe Modifications 

R/P R/P R/P R/P   R  R/P  P 

 



 
 

 

 

 

๑๐๘ 

 

รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

PLO2 
ประเมินและ

วินิจฉยัผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์

ได้อย่างถกูต้อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม

มาตรฐานองค์กร
กายอปุกรณ์

นานาชาติ (ISPO 
standard) 

สอดคล้องกบั
บริบทระบบ

สขุภาพประเทศ
ไทย 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ทกุชนิด
ได้ตาม

มาตรฐาน
องค์กรกาย

อปุกรณ์
นานาชาติ 

(ISPO 
standard) 
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของผู้ ป่วย 

ภายใต้บริบท
ระบบสขุภาพ
ของประเทศ

ไทย 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูด้านกาย

อปุกรณ์ที8เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์ อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตาม
หลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจใน

แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี

และ
ประสบการณ์ 
มาใช้ในการ

วิเคราะห์
สถานการณ์ 

และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

     ๒.๔ กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ 
ศรกอ ๒๓๘ 
SIPO 238 

วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมพยุงลําตวั 
Spinal Orthotic Science 

R R R R     R   

ศรกอ ๒๓๙ 
SIPO 239 

ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เสริมพยุงลําตวั 
Spinal Orthotic Practice 

P P P P P P R  P  P 

ศรกอ ๓๔๕ 
SIPO 345 

วิทยาการกายอุปกรณ์เทยีมระดบัข้อเท้าและใต้
เข่า 
Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic 
Science 

R R R R     R   

ศรกอ ๓๔๖ 
SIPO 346 

ปฏิบัต ิการกายอุปกรณ์เท ียมระดับข้อเท้าและ
ใต้เข่า 
Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic 
Practice 

P P P P P P R  P  P 

ศรกอ ๓๔๗ 
SIPO 347 

วิทยาการกายอุปกรณ์เทยีมระดบัข้อเข่าและ 
เหนือเข่า 
Knee Disarticulation and Transfemoral 
Prosthetic Science 

R R R R     R   
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๑๐๙ 

 

รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

PLO2 
ประเมินและ

วินิจฉยัผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์

ได้อย่างถกูต้อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม

มาตรฐานองค์กร
กายอปุกรณ์

นานาชาติ (ISPO 
standard) 

สอดคล้องกบั
บริบทระบบ

สขุภาพประเทศ
ไทย 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ทกุชนิด
ได้ตาม

มาตรฐาน
องค์กรกาย

อปุกรณ์
นานาชาติ 

(ISPO 
standard) 
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของผู้ ป่วย 

ภายใต้บริบท
ระบบสขุภาพ
ของประเทศ

ไทย 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูด้านกาย

อปุกรณ์ที8เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์ อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตาม
หลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจใน

แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี

และ
ประสบการณ์ 
มาใช้ในการ

วิเคราะห์
สถานการณ์ 

และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

     ๒.๔ กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ 
ศรกอ ๓๔๘ 
SIPO 348 

ปฏิบัต ิการกายอุปกรณ์เท ียมระดับข้อเข่าและ
เหนือเข่า 
Knee Disarticulation and Transfemoral 
Prosthetic Practice 

P P P P P P R  P  P 

ศรกอ ๓๕๘ 
SIPO 358 

ปฏิบัตกิารคลินิกกายอุปกรณ์เทยีม 
Clinical Practice in Prosthetics 

P P P P P P P P P  P 

ศรกอ ๓๒๓ 
SIPO 323 

กระบวนการวิจยัด้านกายอุปกรณ์ 
Research Process in Prosthetics and Orthotics 

I I I I      I  

ศรกอ ๓๒๔ 
SIPO 324 

เครื'องมือวิจยัทางคลินิกกายอุปกรณ์ 
Clinical Research Instrumentation in 
Prosthetics and Orthotics 

R/P R/P R/P R/P      I/R  

ศรกอ ๓๓๑ 
SIPO 331 

วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมระดับเท้า ข้อ เท้า 
และข้อเข่า 
Knee Ankle Foot Orthotic Science 

R R R R     R   

 

 

 



 
 

 

 

 

๑๑๐ 

 

 

รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

PLO2 
ประเมินและ

วินิจฉยัผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์

ได้อย่างถกูต้อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม

มาตรฐานองค์กร
กายอปุกรณ์

นานาชาติ (ISPO 
standard) 

สอดคล้องกบั
บริบทระบบ

สขุภาพประเทศ
ไทย 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ทกุชนิด
ได้ตาม

มาตรฐาน
องค์กรกาย

อปุกรณ์
นานาชาติ 

(ISPO 
standard) 
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของผู้ ป่วย 

ภายใต้บริบท
ระบบสขุภาพ
ของประเทศ

ไทย 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูด้านกาย

อปุกรณ์ที8เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์ อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตาม
หลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจใน

แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี

และ
ประสบการณ์ 
มาใช้ในการ

วิเคราะห์
สถานการณ์ 

และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

     ๒.๔ กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ 
ศรกอ ๓๓๒ 
SIPO 332 

ปฏิบัต ิการกายอุปกรณ์เสริมระดับเท้า ข้อ เท้า 
และข้อเข่า 
Knee Ankle Foot Orthotic Practice 

P P P P P P P  P  P 

ศรกอ ๓๓๓ 
SIPO 333 

วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมพยุง/ดามแขน 
Upper Limb Orthotic Science 

R/P R/P R/P R/P P P P  R  P 

ศรกอ ๓๕๙ 
SIPO 359 

ปฏิบัตกิารคลินิกกายอุปกรณ์เสริม 
Clinical Practice in Orthotics 

P P P P P P P P P  P 

ศรกอ ๔๒๗ 
SIPO 427 

เ ก้ าอ ี tร ถ เ ข ็น แ ล ะ ท ี' นั' ง ด ัด แ ป ล ง เ ฉ พ าะ ร าย
สําหรับคนพกิาร 
Wheelchair and Seating for Persons with 
Physical Disabilities 

R/P R/P R/P R/P P P P  R/P  P 

ศรกอ ๔๔๗ 
SIPO 447 

วิทยาการกายอุปกรณ์เทยีมระดบัแขน 
Upper Limb Prosthetic Science 

R/P R/P R/P R/P P P P  R/P  P 
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รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

PLO2 
ประเมินและ

วินิจฉยัผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์

ได้อย่างถกูต้อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม

มาตรฐานองค์กร
กายอปุกรณ์

นานาชาติ (ISPO 
standard) 

สอดคล้องกบั
บริบทระบบ

สขุภาพประเทศ
ไทย 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ทกุชนิด
ได้ตาม

มาตรฐาน
องค์กรกาย

อปุกรณ์
นานาชาติ 

(ISPO 
standard) 
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของผู้ ป่วย 

ภายใต้บริบท
ระบบสขุภาพ
ของประเทศ

ไทย 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูด้านกาย

อปุกรณ์ที8เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์ อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตาม
หลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจใน

แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี

และ
ประสบการณ์ 
มาใช้ในการ

วิเคราะห์
สถานการณ์ 

และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

     ๒.๔ กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ 
ศรกอ ๔๔๘ 
SIPO 448 

วิทยาการกายอุปกรณ์เท ียมระดับเท้าบางส่วน
และกายอุปกรณ์เทยีมระดบัสะโพก 
Partial Foot and Hip Disarticulation Prosthetic 
Science 

R/P R/P R/P R/P P P P  R/P  P 

ศรกอ ๔๕๗ 
SIPO 457 

การเตรียมความพร้อมก่อนประสบการณ์คลินิก
กายอุปกรณ์ 
Preparation for Clinical Experience in 
Prosthetics and Orthotics 

M M P M P M P P M  M 

ศรกอ ๔๒๘ 
SIPO 428 

โครงการวิจยัด้านกายอุปกรณ์ 
Research Project in Prosthetics and Orthotics 

P/M        P P/M M 

ศรกอ ๔๕๘ 
SIPO 458 

ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์ 
Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics 

M M M M M M M M M  M 
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รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

PLO2 
ประเมินและ

วินิจฉยัผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์

ได้อย่างถกูต้อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม

มาตรฐานองค์กร
กายอปุกรณ์

นานาชาติ (ISPO 
standard) 

สอดคล้องกบั
บริบทระบบ

สขุภาพประเทศ
ไทย 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ทกุชนิด
ได้ตาม

มาตรฐาน
องค์กรกาย

อปุกรณ์
นานาชาติ 

(ISPO 
standard) 
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของผู้ ป่วย 

ภายใต้บริบท
ระบบสขุภาพ
ของประเทศ

ไทย 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูด้านกาย

อปุกรณ์ที8เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์ อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตาม
หลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจใน

แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี

และ
ประสบการณ์ 
มาใช้ในการ

วิเคราะห์
สถานการณ์ 

และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

     ๒.๔ กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ 
ศรกอ ๔๕๙ 
SIPO 459 

ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์ ณ หน่วยงาน
ภายนอก 
External Clinical Experience in Prosthetics and 
Orthotics 

M M M M M M M M M  M 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 
สมมน ๑๐๓ 
SHHU 103 

ศิลปวิจกัษ์ 
Art Appreciation 

     I  I    

สมสค ๒๕๐ 
SHSS 250 

ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ท ี' เ กี' ย ว ข้ อ ง กั บ
การแพทย์และสาธารณสุข 
Public Health Laws and Regulations 

     I      

ศรกอ ๔๓๕ 
SIPO 435 

วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมสําหรับภาวะเท้าปุก 
Orthotic Science for Clubfoot 

R/P R/P R/P R/P  P     P 

ศรกอ ๔๓๖ 
SIPO 436 

วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมสําหรับดัดกะโหลก
ศีรษะ 
Cranial Remolding Orthotic Science 

R/P R/P R/P R/P  P     P 
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รหสัวิชา ช ื'อวิชา 

PLO1 
ประยกุต์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
และกายอปุกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

PLO2 
ประเมินและ

วินิจฉยัผู้ ป่วยที8
ต้องใช้กายอปุกรณ์

ได้อย่างถกูต้อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี

ประสทิธิภาพ 

PLO3 
วางแผนและ
ปฏิบตัิตาม

แผนการรักษา
สาํหรับผู้ ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้กาย
อปุกรณ์ได้ตาม

มาตรฐานองค์กร
กายอปุกรณ์

นานาชาติ (ISPO 
standard) 

สอดคล้องกบั
บริบทระบบ

สขุภาพประเทศ
ไทย 

PLO4 
ผลติกาย

อปุกรณ์ทกุชนิด
ได้ตาม

มาตรฐาน
องค์กรกาย

อปุกรณ์
นานาชาติ 

(ISPO 
standard) 
ตอบสนอง

ความต้องการ
ของผู้ ป่วย 

ภายใต้บริบท
ระบบสขุภาพ
ของประเทศ

ไทย 

PLO5 
เผยแพร่ 

แลกเปลี8ยนความรู้
หรือข้อมลูด้านกาย

อปุกรณ์ที8เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ ป่วย
และผู้ เกี8ยวข้องได้

อย่างถกูต้อง
เหมาะสม 

PLO6 
ปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยที8

ต้องใช้กายอปุกรณ์
และผู้ เกี8ยวข้อง
อย่างมีคณุธรรม
จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ

วิชาชีพ 

PLO7 
ใช้ทกัษะการ
บริหารจดัการ
ตนเองในการ

ปฏิบตัิงานด้าน
กายอปุกรณ์

ภายใต้บริบทที8
หลากหลาย 

PLO8 
ปฏิบตัิงาน

ร่วมกบัสหวิชาชีพ 
และผู้ เกี8ยวข้องใน

การให้บริการ
ผู้ ป่วยที8ต้องใช้กาย

อปุกรณ์ อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตาม
หลกัจรรยาบรรณ

วิชาชีพกาย
อปุกรณ์ 

PLO9 
ใช้ทกัษะการ

สื8อสารที8
สอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ 
และเหมาะสม

กบั
กลุม่เปา้หมาย 

PLO10 
ผลติงานวิจยั

กายอปุกรณ์ที8มี
ความทนัสมยั
และสอดคล้อง
กบับริบทของ

ภมูิภาค 

PLO11 
ประยกุต์ความรู้ 
ความเข้าใจใน

แนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี

และ
ประสบการณ์ 
มาใช้ในการ

วิเคราะห์
สถานการณ์ 

และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 
ศรกอ ๔๓๗ 
SIPO 437 

วิทยาการกายอุปกรณ์เสริมสําหรับภาวะข้อเท้า
ถูกทาํลายจากเส้นประสาทไม่ทาํงาน 
Orthotic Science for Charcot Foot 

R/P R/P R/P R/P  P     P 

ศรกอ ๔๔๙ 
SIPO 449 

วิทยาการ กายอุปก ร ณ์เ ท ียมเ ฉ พ าะร ายช นิด
ซ ิลิโคน 
Custom Silicone in Prosthetic Science 

R/P R/P R/P R/P  P     P 

 

 
I  PLO is introduced and assessed 
R  PLO is reinforced and assessed 
P  PLO is practiced and assessed  
M  Level of mastery is assessed  



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๑๕ 

 





 
 

 

 

 

๑๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
 

สาระสาํคัญในการปรับปรุงหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑติ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๑๕ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิร ินธร คณะแพทยศาสตร์ศิร ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

---------------------------------------------- 
 
๑. หลักสูตรฉ บับดังกล่าวนี t  ไ ด้รับความเห ็นชอบจากสํานักงานคณะกร รมการการ อุดมศึกษา                

เมื8อวนัที8 ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัตกิารปรับปรุงแก้ไขครั tงนี tแล้ว  ในคราวประชมุ 

ครั Rงที8……………………………………….......................................................................................... 
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี t   เริ8มใช้กบันกัศกึษารุ่นปีการศกึษา ๒๕๖๑ ตั Rงแตภ่าคเรียนที8 ๑ ปีการศกึษา 

๒๕๖๑ เป็นต้นไป  
   

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  

การดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรฯในครั Rงนี R ประกอบด้วยเหตผุลหลกั ๖ ประการ มีดงันี R 
๔.๑ เพื8อปรับชื8อหลกัสูตรเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ และปรับชื8อปริญญา

เป็น วิทยาศาสตรบณัฑิต (กายอปุกรณ์) (วท.บ. (กายอปุกรณ์)) 
๔.๒  เป็นการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื8 อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  

  ๔.๓  เป็นการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายทางด้านการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที8กําหนดให้หลกัสตูรตา่งๆ ที8อยูใ่นการกํากับ
ดูแล ยึดแนวทางการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที8 ๒๑ (21st Century Skills) และการปรับตัวตาม
เทคโนโลยี ซึ8งเป็นทิศทางของการศกึษา ในยคุ ๔.๐ (Education 4.0) โดยเน้นผลลพัธ์การเรียนรู้เป็นหลกั 
(Outcome-based Education)  

๔.๔  เพื8อพฒันารายวิชาในหลกัสตูรฯให้มีความสอดคล้องกบั ISPO WHO guildlines 2017 
๔.๕  เพื8อปรับปรุงแผนการศกึษา ให้สอดคล้องกบัการเปลี8ยนแปลงของรายวิชาในหลกัสตูรฯ   
๔.๖  เพื8อปรับปรุงโครงสร้างหลกัสตูรฯ ให้มีความกระชบัและเหมาะสมมากขึ Rน 

 



 
 

 

 

 

๑๑๖ 

๕.    สาระในการปรับปรุงแก้ไข   

๕.๑ ปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร และเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียดดงันี R 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดมิ และรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง และการเปลี'ยนแปลง 
 

 ๑)  หมวดวิชาศึกษาทั'วไป                                                 ๓๐  หน่วยกิต 
               ๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                              ๑๑  หน่วยกิต 

 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

   มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศึกษาทั8วไปเพื8อการ
พฒันามนษุย์ 
General  Education  for  
Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

มมศท ๑๐๑ 
MUGE 101 

การศกึษาทั8วไปเพื8อ
การพฒันามนษุย์ 
General  Education  
for  Human 
Development 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

   มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สั ง ค ม ศึ ก ษ า เ พื8 อ ก า ร
พฒันามนษุย์ 
Social  studies  for  
Human Development 

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพื8อการ
พฒันามนษุย์ 
Social  studies  for  
Human Development 

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๑๗ 

 
รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    

สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 
รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 

สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง
เท ียบกบัหลกัสตูร

ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

รห ัส ช ื'อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

รห ัส ช ื'อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

   มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพื8อการ
พฒันามนษุย์ 
Art  and  Science  for  
Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพื8อการ
พฒันามนษุย์ 
Art  and  Science  for  
Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

MGID ๑๐๑ 
กจสว 101 

ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร
จดัการทั8วไป 
Administration and 
General Management 

๓ (๓-๐) 
3 (3-0) 

ศรกอ ๔๒๒ 
SIPO  422 

บริหารและการจัดการ
ด้านกายอปุกรณ์ 
Administration and 
Management in 
Prosthetics & Orthotics 

๑  (๑-๐-๒) 
1  (1-0-2) 

สมสค ๑๖๐ 
SHSS 160 

หลกัการบริหาร 
Principles of 
Administration 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ปรับเปลี8ยนรายวชิา
ในหลกัสตูรโดย

เทียบเคยีงกบัรายวิชา 
ศรกอ ๔๒๒                    

ในหลกัสตูรปัจจบุนั 
สมมศ ๑๐๗ 
SHHU 107  

จริยศาสตร์ทางการแพทย์ 
Medical Ethics 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

   ศรกอ ๑๐๔ 
SIPO 104 

จ ริ ย ธ ร ร ม สํ า ห รั บ
วิชาชีพสขุภาพ 
Ethics for Health 
Professionals 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

เพิ8มรายวิชา           
ในหลกัสตูรปรับปรุง            

พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

๑๑๘ 

 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

สมสค ๑๔๔ 
SHSS  144 

หลกัการสื8อสาร 
Principle of 
Communication 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

สมสค ๑๔๔ 
SHSS  144 

หลกัการสื8อสาร 
Principle of 
Communication 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

   ยกเลกิรายวชิา               
ในหลกัสตูรปรับปรุง            

พ.ศ.๒๕๖๑ 
   สมมน ๑๑๒ 

SHHU  112 
พลวัตของกลุ่มและการ
ทํางานเป็นทีม 
Group  Dynamics  and  
Teamwork 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

   
ยกเลกิรายวชิา               

ในหลกัสตูรปรับปรุง            
พ.ศ.๒๕๖๑ 

สมสค ๑๐๓ 
SHSS 103 

มนษุย์และสงัคม 
Man and Society 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

      
 

SHED ๑๐๑ 
สมศษ 101 

กิจกรรมพลศกึษา 
Physical Education 
Activity 

๑ (๐-๒) 
1 (0-2) 

      
 

 
 
 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๑๙ 

 
 
 ๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา                                                           ๙  หน่วยกิต 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

   ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทย
เพื8อการสื8อสาร 
Art of Using Thai 
Language in 
Communication 

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทย
เพื8อการสื8อสาร 
Art of Using Thai 
Language in 
Communication 

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

วทภษ ๑๓๑ 
SCLG 131 

ภาษาอังกฤษระดับอุดม 
ศกึษาขั Rนพื Rนฐาน ๑ 
Introductory University 
English 1 

๓ (๒-๒) 
3 (2-2) 

ศศภอ ๑๐๓ 
LAEN 103 

ภาษาองักฤษ ระดบั ๑ 
English Level 1       

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๓ 
LAEN 103 

ภาษาองักฤษ ระดบั ๑ 
English Level 1       

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

วทภษ ๑๓๒ 
SCLG 132 

ภาษาอังกฤษระดับอุดม 
ศกึษาขั Rนพื Rนฐาน ๒ 
Introductory University 
English 2 

๓ (๒-๒) 
3 (2-2) 

ศศภอ ๑๐๔ 
LAEN 104 

ภาษาองักฤษ ระดบั ๒ 
English Level 2       

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๔ 
LAEN 104 

ภาษาองักฤษ ระดบั ๒ 
English Level 2       

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

วทภษ ๒๓๑ 
SCLG 231 

ภาษาอังกฤษระดับอุดม 
ศกึษาขั Rนกลาง ๑ 
Intermediate University 
English 1 

๓ (๒-๒) 
3 (2-2) 

ศศภอ ๑๐๕ 
LAEN 105 

ภาษาองักฤษ ระดบั ๓ 
English Level 3       

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๕ 
LAEN 105 

ภาษาองักฤษ ระดบั ๓ 
English Level 3       

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

วทภษ ๒๓๒ 
SCLG 232 

ภาษาอังกฤษระดับอุดม 
ศกึษาขั Rนกลาง ๒ 
Intermediate University 
English 2 

๓ (๒-๒) 
3 (2-2) 

ศศภอ ๑๐๖ 
LAEN 106 

ภาษาองักฤษ ระดบั ๔ 
English Level 4      

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๖ 
LAEN 106 

ภาษาองักฤษ ระดบั ๔ 
English Level 4      

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๒๑ 

 
 
 

 ๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (ส่วนที'จัดเป็นหมวดวิชาศึกษาทั'วไป)  ๑๐  หน่วยกิต     
รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    

สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 
รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 

สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง
เท ียบกบัหลกัสตูร

ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

รห ัส ช ื'อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

รห ัส ช ื'อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

วทคม ๑๑๓ 
SCCH 113 

เคมีทั8วไป  
General Chemistry 

๓ (๓-๐) 
3 (3-0) 

วทคม ๑๑๒ 
SCCH 112 

เคมีทั8วไป  
General Chemistry 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

วทคม ๑๐๐ 
SCCH100 

เคมีเชิงบรูณาการ 
Integrated Chemistry 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ปรับเปลี8ยนรายวชิา
ในหลกัสตูรโดย

เทียบเคยีงกบัรายวิชา 
วทคม ๑๑๒                    

ในหลกัสตูรปัจจบุนั 
วทชว ๑๐๑ 
SCBI 101 

ชีววิทยา 
Principle of Biology 1 

๓ (๓-๐) 
3 (3-0) 

วทชว ๑๑๖ 
SCBI  116 

ชีววิทยาขั Rนแนะนํา 
Introductory Biology 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

วทชว ๑๑๖ 
SCBI  116 

ชีววิทยาขั Rนแนะนํา 
Introductory Biology 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

วทคณ ๑๕๐ 
SCMA 150 

สถิติเบื Rองต้น 
Introduction to 
Statistics 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

วทคณ ๑๘๒ 
SCMA  182 

ส ถิ ติ ศ า ส ต ร์ สํ า ห รั บ
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
Statistics  for  Health  
Science 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

วทคณ ๑๘๒ 
SCMA  182 

ส ถิ ติ ศ า ส ต ร์ สํ า ห รั บ
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
Statistics  for  Health  
Science 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

            
 
 
 



 
 

 

 

 

๑๒๒ 

 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

วทฟส ๑๕๓ 
SCPY 153 

หลกัการฟิสกิส์ ๑ 
Principles of Physics ๑ 
 

๓ (๓-๐) 
3 (3-0) 

วทฟส ๑๕๙ 
SCPY  159 

ฟิสกิส์เบื Rองต้นสาํหรับ
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
Elementary Physics  
for  Health Science 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

วทฟส ๑๕๙ 
SCPY  159 

ฟิสกิส์เบื Rองต้นสาํหรับ
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
Elementary  Physics  
for  Health Science 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

วทฟส ๑๕๔ 
SCPY 154 

หลกัการฟิสกิส์ ๒ 
Principles of Physics ๒ 

๓ (๓-๐) 
3 (3-0) 

      
 

 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๒๓ 

 
 
 
 ๒) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ                                         ๑๑๑  หน่วยกิต  

๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (ส่วนที'จัดเป็นหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ)               ๓   หน่วยกิต   
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

   วทชว ๑๑๗ 
SCBI 117 

หลกัมลูของชีวิต 
Foundation of Life 

๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
2 (1.5-1-3.5) 

วทชว ๑๑๗ 
SCBI 117 

หลกัมลูของชีวิต 
Foundation of Life 

๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
2 (1.5-1-3.5) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

วทฟส ๑๑๐ 
SCPY  110 

ปฏิบตัิการฟิสกิส์ ๑ 
Physics Laboratory 1 

๑ (๐-๓) 
1 (0-3) 

วทฟส ๑๑๐ 
SCPY  110 

ปฏิบตัิการฟิสกิส์
ทั8วไป 
General Physics 
Laboratory 

๑ (๐-๓-๑.๕) 
1 (0-3-1.5) 

วทฟส ๑๑๐ 
SCPY  110 

ปฏิบัติ การ ฟิสิก ส์
ทั8วไป 
General Physics 
Laboratory 

๑ (๐-๓-๑.๕) 
1 (0-3-1.5) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

วทคณ ๑๑๐ 
SCMA 110 

แคลคลูสั 
Calculus 

๒ (๒-๐) วทคณ ๑๑๐ 
SCMA 110 

แคลคลูสั 
Calculus 

 ๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

   
ยกเลกิรายวชิา 

วทฟส ๑๒๐ 
SCPY  120 

ปฏิบตัิการฟิสกิส์ ๒ 
Physics Laboratory 2 

๑ (๐-๓) 
1 (0-3) 

      
 

 
 
 



 
 

 

 

 

๑๒๔ 

 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

วทคพ ๑๕๕ 
SCCS 155 

ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น
ไมโครคอมพิวเตอร์ 
Microcomputer 
Application 

๓ (๓-๐) 
3 (3-0) 

      

 

วทฟส ๒๐๗ 
SCPY 207 

อิเลคโทรนิกส์ 
Electronics 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๒๕ 

 
 
 
 

๒.๒ กลุ่มวิชาพื tนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์                 ๑๘    หน่วยกิต 
รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    

สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 
รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 

สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง
เท ียบกบัหลกัสตูร

ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

รห ัส ช ื'อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

รห ัส ช ื'อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๒๑๑ 
SIRM 211 

กายวิภาคศาสตร์ ๑ 
Anatomy 1 

๓ (๒-๒) 
3 (2-2) 

ศ ร ก ว  ๒ ๑ ๙ 
SIAN  219 

กายวิภาคศาสตร์   
Anatomy 

๔  (๓-๒-๗) 
4  (3-2-7) 

ศรกว  ๒๑๙ 
SIAN  219 

กายวิภาคศาสตร์   
Anatomy 

๔  (๓-๒-๗) 
4  (3-2-7) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 
ศรวฟ ๒๑๒ 
SIRM 212 

กายวิภาคศาสตร์ ๒ 
Anatomy 2 

๓ (๒-๒) 
3 (2-2) 

ศรวฟ ๒๑๖ 
SIRM 216 

สรีรวิทยา 
Physiology 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

ศรสร  ๒๑๙ 
SIPS  219 

สรีรวิทยา 
Physiology 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ศรสร  ๒๑๙ 
SIPS  219 

สรีรวิทยา 
Physiology 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

ศรวฟ ๒๒๑ 
SIRM 221 

โรคหรือภาวะที8ต้องการ
กายอปุกรณ์ 
Medical Conditions 
and Diseases 
Requiring Orthosis and 
Prosthesis 

๓ (๓-๐) 
3 (3-0) 

ศรพย ๒๑๑ 
SIPA  211 

พยาธิวิทยา 
Pathology 

๓  (๒-๒-๕) 
3  (2-2-5) 

ศรพย  ๒๑๙ 
SIPA  219 

พยาธิวิทยา 
Pathology 

๒  (๑-๒-๓) 
2  (1-2-3) 

แก้ไขรหสัวิชาและ
จํานวนหนว่ยกิต 

ศรพค ๒๑๑ 
SICP 211 

พยาธิวิทยาคลนิิก 
Clinical Pathology 

๑ (๑-๐-๒) 
1 (1-0-2) 

รายวชิาเปิดใหม ่         
โดยสอดคล้องกบั 

รายวชิา ศรพย ๒๑๑ 
ในหลกัสตูรปัจจบุนั 

 



 
 

 

 

 

๑๒๖ 

 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต               
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๒๑๒ 
SIRM 213 

ชีวกลศาสตร์  ๑ 
Biomechanics  1 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 
 

ศรกอ ๒๑๗ 
SIPO  217 

ชีวกลศาสตร์  ๑ 
Biomechanics  1 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ศรกอ ๒๑๑ 
SIPO 211 

ชีวกลศาสตร์ 
Biomechanics 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ปรับปรุงรายวชิาใน
หลกัสตูรโดย
เทียบเคยีงกบั 
รายวชิา ศรกอ 

๒๑๗,ศรกอ ๒๑๘ 
ในหลกัสตูรปัจจบุนั 

ศรวฟ ๒๑๔ 
SIRM 214 

ชีวกลศาสตร์  ๒ 
Biomechanics  2 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

ศรกอ ๒๑๕ 
SIPO  215 

ชีวกลศาสตร์  ๒ 
Biomechanics  2 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ศรวฟ ๒๒๒ 
SIRM 222 

เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู
Rehabilitation Medicine 

๓ (๓-๐) 
3 (3-0) 

ศรกอ ๒๑๙ 
SIPO  219 

เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู
Rehabilitation Medicine 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ศรวฟ  ๒๑๑ 
SIRM  211 

เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู
Rehabilitation Medicine 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ปรับเปลี8ยนรหสั
รายวชิา 

   ศรกอ ๔๒๖ 
SIPO  426 

พื Rนฐานด้านจิตวิทยา  และ
จิตเวชศาสตร์ 
Basic Psychology  and  
Psychiatry    

๑  (๑-๐-๒) 
1  (1-0-2) 

ศรจว ๒๑๑ 
SIPC 211 

จิตวิทยาปฏิบตัิสาํหรับ
ผู้ ป่วยที8มีความพิการ 
ทางกาย 
Psychology Practice for 
Persons with Physical 
Disabilities 

๑ (๑-๐-๒) 
1 (1-0-2) 

ปรับเปลี8ยนรหสั
และชื8อรายวิชา 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๒๗ 

ศรวฟ ๒๑๗ 
SIRM 217 

ระเบียบวธิีวจิยั 
Research Methodology 

๑ (๑-๐) 
1 (1-0) 

ศรกอ ๓๒๓   
SIPO  323 

กระบวนการวิจยัด้านกาย
อปุกรณ์ 
Research  Process  in  
Prosthetics and  Orthotics                

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ศรกอ ๓๒๓   
SIPO  323 

กระบวนการวิจยัด้านกาย
อปุกรณ์ 
Research  Process  in  
Prosthetics and  Orthotics                

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ไม่เปลี8ยนแปลง 

 

๒.๓ กลุ่มวิชาพื tนฐานด้านกายอุปกรณ์                                         ๗  หน่วยกิต 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

วศอก ๑๐๑ 
EGIE 101 

ปฏิบตัิการวศิวกรรม
พื Rนฐาน 
Basic Engineering 
Practice 

๒ (๑-๓) 
2 (1-3) 

ศ ร ก อ  ๑ ๒ ๒ 
SIPO  122 

กายอปุกรณ์ขั Rนแนะนํา ๑ 
Introduction to 
Prosthetics and 
Orthotics 1 

๓ (๒–๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ศรกอ ๑๒๓ 
SIPO 123 

กายอปุกรณ์ขั Rนแนะนํา 
Introduction to 
Prosthetics and 
Orthotics 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และจํานวนหนว่ยกิต 

วศคก ๑๐๑ 
EGME 101 

เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

๒ (๑-๓) 
2 (1-3) 

วศคก ๒๐๑ 
EGME 201 

กราฟฟิควิศวกรรม 
Engineering graphics 

๒ (๑-๓) 
2 (1-3) 

ศรวฟ ๒๒๓ 
SIRM 223 

ระบบบริการสาธารณสขุ 
Health Care System 

๑ (๑-๐) 
1 (1-0) 

 
 



 
 

 

 

 

๑๒๘ 

 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๒๓๑ 
SIRM 231 

วสัดกุายอปุกรณ์ 
Orthotic and Prosthetic 
Materials 

๓ (๒-๓) 
3 (2-3) 

ศ ร ก อ  ๒ ๒๒ 
SIPO  222 

กายอปุกรณ์ขั Rนแนะนํา ๒
Introduction to 
Prosthetics and 
Orthotics 2 

๓ (๑-๖-๕) 
3 (1-6-5) 

ศรกอ ๒๒๓ 
SIPO 223 

วสัดศุาสตร์สาํหรับ 
กายอปุกรณ์ 
Materials Science for 
Prosthetics and 
Orthotics 

๑ (๑-๐-๒) 
1 (1-0-2) รายวชิาเปิดใหม ่โดย

สอดคล้องกบั 
รายวชิาศรกอ ๒๒๒             
ในหลกัสตูรปัจจบุนั 

ศรวฟ ๓๕๓ 
SIRM 353 

เทคโนโลยีการฝึกงาน 
Workshop Technology 

๒ (๑-๓) 
2 (1-3) 

ศรกอ ๒๒๔ 
SIPO 224 

ทกัษะเทคนิคทาง          
กายอปุกรณ์ 
Prosthetics and 
Orthotics Technical 
Skills 

๔ (๑-๖-๕) 
4 (1-6-5) 

รายวชิาเปิดใหม ่โดย
สอดคล้องกบั 

รายวชิาศรกอ ๒๒๒             
ในหลกัสตูรปัจจบุนั 

 
 
 
  



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๒๙ 

 
 
 
 
 ๒.๓ กลุ่มวิชากายอุปกรณ์                                                           ๘๓   หน่วยกิต 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๓๓๑ 
SIRM 331 

วิทยาการกาย
อปุกรณ์เสริม ๑ 
Orthotic Science 1 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

ศรกอ๒๓๓ 
SIPO  233 

กายอปุกรณ์เสริม ๑ 
Orthotics   1 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ศรกอ ๒๓๕ 
SIPO 235 

วิทยาการกายอปุกรณ์ 
เสริมระดบัเท้าและข้อ
เท้า 
Foot & Ankle Foot 
Orthotic Science 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 

ศรวฟ ๓๓๒ 
SIRM 332 

ปฏิบตัิการกาย
อปุกรณ์เสริม ๑ 
Orthotic Practice 1 

๔ (๐-๑๒) 
4 (0-12) 

ศรกอ ๒๓๔ 
SIPO  234 

ปฏิบตัิการกาย
อปุกรณ์เสริม ๑ 
Orthotic Practice 1 

๔ (๐-๖@-๒๐) 

4  (0-6@-20) 
ศรกอ ๒๓๖ 
SIPO 236 

ปฏิบตัิการกาย
อปุกรณ์เสริมระดบัเท้า
และข้อเท้า 
Foot & Ankle Foot 
Orthotic Practice 

๕(๐-๑๐-๕) 
5 (0-10-5) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 

 
 



 
 

 

 

 

๑๓๐ 

 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๓๔๑ 
SIRM 341 

วิทยาการกายอปุกรณ์
เทียม ๑ 
Prosthetic Science 1 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

ศรกอ ๒๔๓ 
SIPO  243 

กายอปุกรณ์เทียม ๑ 
Prosthetics   1 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ศรกอ ๓๔๕ 
SIPO 345 

วิทยาการกายอปุกรณ์
เทียมระดบัข้อเท้าและ
ใต้เขา่ 
Ankle Disarticulation 
and Transtibial 
Prosthetic Science 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 

ศรวฟ ๓๔๒ 
SIRM 342 

ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์
เทียม ๑ 
Prosthetic Practice 1 

๔ (๐-๑๒) 
4 (0-12) 

ศรกอ ๒๔๔ 
SIPO 244 

ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์
เทียม ๑ 
Prosthetic Practice 1 

๔ (๐-๔@-
๒๐) 
4  (0-4@-20) 

ศรกอ ๓๔๖ 
SIPO 346 

ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์
เทียมระดบัข้อเท้าและ
ใต้เขา่ 
Ankle Disarticulation 
and Transtibial 
Prosthetic Practice 

๕ (๐-๑๐-๕) 
5 (0-10-5) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๓๓๓ 
SIRM 333 

วิทยาการกาย
อปุกรณ์เสริม ๒ 
Orthotic Science 2 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

ศรกอ ๓๒๔ 
SIPO  324 

กายอปุกรณ์แขน 
Upper Limb Orthotics 
and Prosthetics 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ศรกอ ๔๔๗ 
SIPO 447 

วิทยาการกายอปุกรณ์
เทียมระดบัแขน 
Upper Limb 
Prosthetic Science 

๔ (๒-๔-๖) 
4 (2-4-6) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 

ศรวฟ ๓๓๔ 
SIRM 334 

ปฏิบตัิการกาย
อปุกรณ์เสริม ๒ 
Orthotic Practice 2 

๔ (๐-๑๒) 
4 (0-12) 

ศรวฟ ๔๔๑ 
SIRM 441 

วิทยาการกายอปุกรณ์
เทียม ๓ 
Prosthetic Science 3 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

ศรกอ ๓๒๕   
SIPO  325 

ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์
แขน 
Upper Limb Orthotic 
and Prosthetic 
Practice 

๔  (๐-๔@-
๒๐) 
4  (0-4@-20) 

ศรกอ ๓๓๓ 
SIPO 333 

วิทยาการกายอปุกรณ์ 
เสริมพยงุ/ดามแขน 
Upper Limb 
Orthotics Science 

๓ (๒-๒-๕) 
3 (2-2-5) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 

ศรวฟ ๔๔๒ 
SIRM 442 

ปฏิบัติการกายอุปกรณ์
เทียม ๓ 

๔ (๐-๑๒) 
4 (0-12) 



 
 

 

 

 

๑๓๒ 

Prosthetic Practice 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๓๓๓ 
SIRM 333 

วิทยาการกาย
อปุกรณ์เสริม ๒ 
Orthotic Science 2 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

ศรกอ ๓๓๕ 
SIPO  335 

กายอปุกรณ์เสริม  ๒ 
Orthotics   2 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ศรกอ ๓๓๑ 
SIPO 331 

วิทยาการกายอปุกรณ์ 
เสริมระดบัเท้า ข้อเท้า 
และข้อเขา่ 
Knee Ankle Foot 
Orthotic Science 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 

ศรวฟ ๓๓๔ 
SIRM 334 

ปฏิบตัิการกาย
อปุกรณ์เสริม ๒ 
Orthotic Practice 2 

๔ (๐-๑๒) 
4 (0-12) 

ศรกอ ๓๓๖ 
SIPO  336 

ปฏิบตัิการกาย
อปุกรณ์เสริม ๒ 
Orthotic Practice 2 

๔  (๐-๖@-
๒๐) 
4  (0-6@-20) 

ศรกอ ๓๓๒ 
SIPO 332 

ปฏิบตัิการกาย
อปุกรณ์เสริมระดบัเท้า 
ข้อเท้า และข้อเขา่ 
Knee Ankle Foot 
Orthotic Practice 

๓ (๐-๖-๓) 
3 (0-6-3) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๔๓๑ 
SIRM 431 

วิทยาการกาย
อปุกรณ์เสริม ๓ 
Orthotic Science 3 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

ศรกอ ๓๓๗
SIPO  337 

กายอปุกรณ์เสริม  ๓ 
Orthotics   3 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ศรกอ ๒๓๘ 
SIPO 238 

วิทยาการกายอปุกรณ์ 
เสริมพยงุลาํตวั 
Spinal Orthotic 
Science 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 

ศรวฟ ๔๓๒ 
SIRM 432 

ปฏิบตัิการกาย
อปุกรณ์เสริม ๓ 
Orthotic Practice 3 

๔ (๐-๑๒) 
4 (0-12) 

ศรกอ ๓๓๘ 
SIPO  338 

ปฏิบตัิการกาย
อปุกรณ์เสริม ๓ 
Orthotic Practice 3 

๓  (๐-๓@-
๒๐) 
3  (0-3@-20) 

ศรกอ ๒๓๙ 
SIPO 239 

ปฏิบตัิการกาย
อปุกรณ์เสริมพยงุลาํตวั 
Spinal Orthotic 
Practice 

๔ (๐-๘-๔) 
4 (0-8-4) ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา

และชื8อรายวิชา 

 



 
 

 

 

 

๑๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต             
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๓๔๓ 
SIRM 343 

วิทยาการกายอปุกรณ์
เทียม ๒ 
Prosthetic Science 2 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

ศรกอ ๓๔๓ 
SIPO  343 

กายอปุกรณ์เทียม ๒ 
Prosthetics   2 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ศรกอ ๓๔๗ 
SIPO 347 

วิทยาการกายอปุกรณ์
เทียมระดบัข้อเขา่และ            
เหนือเขา่ 
Knee Disrticulation 
and Transfemoral 
Prosthetic Science 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 

ศรวฟ ๓๔๓ 
SIRM 343 

ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์
เทียม ๒ 
Prosthetic Practice 2 

๔ (๐-๑๒) 
4 (0-12) 

ศรกอ ๓๔๔ 
SIPO  344 

ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์
เทียม ๒ 
Prosthetic Practice  2 

๔  (๐-๕@-
๒๐) 
4  (0-5@-20) 

ศรกอ ๓๔๘ 
SIPO 348 

ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์
เทียมระดบัข้อเขา่และ
เหนือเขา่ 

๕ (๐-๑๐-
๕) 
5 (0-10-5) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๓๕ 

Knee Disrticulation 
and Transfemoral 
Prosthetic Practice 

 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๓๔๑ 
SIRM 341 

วิทยาการกายอุปกรณ์
เทียม ๑ 
Prosthetic Science 1 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

ศรกอ ๔๔๔ 
SIPO  444 

กายอปุกรณ์เทียม ๓ 
Prosthetics   3 

๓ (๓-๐-๖) 
3 (3-0-6) 

ศรกอ ๔๔๘ 
SIPO 448 

วิทยากการกายอปุกรณ์ 
เทียมระดบัเท้าบางสว่น 
และกายอุปกรณ์เทียม
ระดบัสะโพก 
Partial Foot and Hip 
Disarticulation 
Prosthetics 

๓ (๑-๔-๔) 
3 (1-4-4) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 

ศรวฟ ๓๔๒ 
SIRM 342 

ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์
เทียม ๑ 
Prosthetic Practice 1 

๔ (๐-๑๒) 
4 (0-12) 

ศรวฟ ๓๔๓ 
SIRM 343 

วิทยาการกายอปุกรณ์
เทียม ๒ 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

ศรกอ ๔๔๕ 
SIPO  445 

ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์
เทียม ๓ 

๔  (๐-๔@-๒๐) 
4  (0-4@-20) 



 
 

 

 

 

๑๓๖ 

Prosthetic Science 2 Prosthetic Practice 3 
ศรวฟ ๓๔๓ 
SIRM 343 

ปฏิบัติการกายอุปกรณ์
เทียม ๒ 
Prosthetic Practice 2 

๔ (๐-๑๒) 
4 (0-12) 

 
 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๓๕๑ 
SIRM 351 

กายอปุกรณ์คลนิิก ๑ 
Clinical Orthotics and 
Prosthetics  

๓ (๐-๓*) 
3 (0-3) 

ศรกอ ๒๕๒ 
SIPO  252 

กายอปุกรณ์คลนิิก ๑ 
Clinical  Orthotics  and  
Prosthetics 1 

๔  (๐-๔@-๒๐) 
4  (0-4@-20) 

ศรกอ ๓๕๙ 
SIPO 359 

ปฏิบตัิการคลนิิก        
กายอปุกรณ์เสริม 
Clinical Practice in 
Orthotics 

๔ (๐-๑๒-๔) 
4 (0-12-4) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา ศรวฟ ๓๕๒ 

SIRM 352 
กายอปุกรณ์คลนิิก ๒ 
Clinical Orthotics and 
Prosthetics 2 

๓ (๐-๓*) 
3 (0-3) 

ศรกอ ๓๕๕ 
SIPO  355 

กายอปุกรณ์คลนิิก ๒ 
Clinical  Orthotics  and  
Prosthetics 2 

๔  (๐-๔@-๒๐) 
4  (0-4@-20) 

ศรวฟ ๔๕๑ 
SIRM 451 

กายอปุกรณ์คลนิิก ๓ ๓ (๐-๓*) 
3 (0-3) 

ศรกอ ๓๕๖   
SIPO  356 

กายอปุกรณ์คลนิิก ๓ ๔  (๐-๔@-๒๐) 
4  (0-4@-20) 

ศรกอ ๓๕๘ 
SIPO 358 

ปฏิบตัิการคลนิิกกาย
อปุกรณ์เทียม 

๔ (๐-๑๒-๔) 
4 (0-12-4) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชา
และชื8อรายวิชา 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๓๗ 

Clinical Orthotics and 
Prosthetics 3 

Clinical  Orthotics  and  
Prosthetics 3 

Clinical Practice in 
Prosthetics 

ศรวฟ ๔๕๒ 
SIRM 452 

กายอปุกรณ์คลนิิก ๔ 
Clinical Orthotics and 
Prosthetics 4 

๓ (๐-๓*) 
3 (0-3) 

ศรกอ ๔๕๔ 
SIPO  454 

กายอปุกรณ์คลนิิก ๔ 
Clinical  Orthotics  and  
Prosthetics 4 

๔  (๐-๔@-๒๐) 
4  (0-4@-20) 

 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

ศรวฟ ๔๓๔ 
SIRM 434 

ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริม ๔ 
Orthotic Practive 4 

๕ (๐-๕*) ศรกอ ๓๕๗ 
SIPO  357 

ประสบการณ์คลินิก ๑ 
Clinical Experience 1 

๔  (๐-๖@-๒๐) 
4  (0-6@-20) 

ศรกอ ๔๕๗ 
SIPO 457 

การเตรียมพร้อมก่อน
ประสบการณ์คลินิก 
กายอปุกรณ์ 
Preparation for Clinical 
Experience in Prosthetics 
and Orthotics 

๖ (๑-๑๕-๗) 
6 (1-15-7) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชาและ
ชื8อรายวิชา 

ศรวฟ ๔๔๔ 
SIRM 444 

ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เทียม ๔ 
Prosthetic Practive 4 

๕ (๐-๕*) ศรกอ ๔๕๕ 
SIPO  455 

ประสบการณ์คลินิก ๒ 
Clinical Experience 2 

๔  (๐-๖@-๒๐) 
4  (0-6@-20) 

ศรกอ ๔๕๘ 
SIPO 458 

ประสบการณ์คลินิก 
กายอปุกรณ์ 

๖ (๐-๑๘-๖) 
6 (0-18-6) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชาและ
ชื8อรายวิชา 



 
 

 

 

 

๑๓๘ 

Clinical Experience in 
Prosthetics and Orthotics 

   ศรกอ ๔๕๖ 
SIPO  456 

ประสบการณ์คลินิก  ๓ 
Clinical Experience  3 

๔  (๐-๖@-๒๐) 
4  (0-6@-20) 

ศรกอ ๔๕๙ 
SIPO 459 

ประสบการณ์คลินิก 
กายอปุกรณ์ ณ หน่วยงาน
ภายนอก 
External Clinical 
Experience in Prosthetics 
and Orthotics 

๖ (๐-๑๘-๖) 
6 (0-18-6) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวิชาและ
ชื8อรายวิชา 

 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

   ศรกอ ๔๒๑ 
SIPO  421 

โครงการวิจยัด้านกาย
อปุกรณ์ 
Research Project in 
Prosthetics and 
Orthotics 

๒ (๐-๒@-๒๐) 
2  (0-2@-20) 

ศรกอ ๔๒๘ 
SIPO 428 

โครงการวิจยัด้านกาย
อปุกรณ์ 
Research Project in 
Prosthetics and 
Orthotics 

๓ (๐-๖-๓) 
3 (0-6-3) 

ปรับเปลี8ยนรหสัวชิา
และจํานวนหน่วยกิต 

      ศรกอ ๓๒๔ 
SIPO 324 

เครื8องมือวจิยัทางคลินิก
กายอปุกรณ์ 
Clinical Research 
Instrumentation in 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) รายวิชาเปิดใหม่ใน

หลกัสตูร 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๓๙ 

Prosthetics and 
Orthotics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

   ศรกอ ๔๓๔ 
SIPO  434 

กายอปุกรณ์เสริมขั Rนสงู 
Orthotic Advance 

๓ (๑-๒@-๒๐) 
3  (1-2@-20) 

   
ยกเลกิรายวชิา 

   ศรกอ ๔๔๖ 
SIPO  446 

กายอปุกรณ์เทียมขั Rนสงู 
Prosthetic Advance 

๓ (๑-๒@-๒๐) 
3  (1-2@-20) 

   
ยกเลกิรายวชิา 

   ศรกอ  ๔๑๖ 
SIPO  416 

การตดัเย็บรองเท้า 
Shoe Making 

๒(๐-๒@-๒๐) 
2 (0-2@-20) 

ศรกอ ๒๓๗ 
SIPO 237 

รองเท้าทางการแพทย์
และการปรับแก้รองเท้า 

๓ (๑-๔-๔) 
3 (1-4-4) 

รายวชิาเปิดใหม ่โดย
สอดคล้องกบั 



 
 

 

 

 

๑๔๐ 

Medical Foowear 
and Shoe 
Modification 

รายวชิาศรกอ ๔๑๖            
ในหลกัสตูรปัจจบุนั 

ศรวฟ ๒๑๕ 
SIRM 215 

วทิยาการเคลื8อนไหว 
Kinesiology 

๑ (๑-๐) 
1 (1-0) 

   ศรกอ ๒๒๕ 
SIPO 225 

การประเมินผู้ ป่วยและ
วิเคราะห์การเดิน 
Patient Assessment 
and Gait Analysis 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) รายวิชาเปิดใหม่                

ในหลกัสตูร 

 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 

      ศรกอ ๔๒๗ 
SIPO 427 

เก้าอี Rรถเข็นและที8นั8ง
ดดัแปลงเฉพาะราย
สาํหรับคนพิการ 
Wheelchair and 
Seating for Persons 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

รายวิชาเปิดใหม่                
ในหลกัสตูร 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๔๑ 

with Physical 
Disabilities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ๖ หน่วยกิต 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 



 
 

 

 

 

๑๔๒ 

สมสศ ๒๕๐ 
SHSS 250 

กฎหมายและกฎระเบียบ
ที8เกี8ยวข้องกบัการแพทย์
และสาธารณสขุ 
Public Health Laws & 
Regulations 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

สมสศ ๒๕๐ 
SHSS 250 

กฎหมายและกฎระเบียบ
ที8เกี8ยวข้องกบัการแพทย์
และสาธารณสขุ 
Public Health Laws & 
Regulations 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

สมสค ๒๕๐ 
SHSS 250 

กฎหมายและ
กฎระเบียบที8เกี8ยวข้อง
กบัการแพทย์และ
สาธารณสขุ 
Public Health Laws & 
Regulations 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

ไมเ่ปลี8ยนแปลง 

สมมน ๑๐๖ 
SHHU 106 

ศิลปวิจกัษ์ 
Art Appreciation 

๒ (๒-๐) 
2 (2-0) 

   สมมน ๑๐๓ 
SHHU 103 

ศิลปวิจกัษ์ 
Art Appreciation 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) เพิ8มรายวิชา                  

ในหลกัสตูร 
 

 
 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ การเปลี'ยนแปลง

เท ียบกบัหลกัสตูร
ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 
รห ัส ช ื'อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ค้นคว้า) 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๔๓ 

   สมมน ๑๒๕ 
SHHU 125 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 
Professional Code of 
Ethics 

๒ (๒-๐-๔) 
2 (2-0-4) 

   

ยกเลกิรายวชิา 

   ศรกอ  ๔๑๗ 
SIPO  417 

เวชศาสตร์ฟืRนฟปูฏิบตั ิ
Rehabilitation Practice 

๒(๐-๒@-๒๐) 
2 (0-2@-20) 

   
ยกเลกิรายวชิา 

   ศรกอ  ๔๑๘ 
SIPO  418 

ประสบการณ์ 
กายอปุกรณ์  
Prosthetic and Orthotic 
Experience 

๒(๐-๒@-๒๐) 
2 (0-2@-20) 

   

ยกเลกิรายวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การเปลี'ยนแปลง
เท ียบกบัหลกัสตูร

ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา หน่วยกิต รหัส ช ื'อวิชา หน่วยกิต รหัส ช ื'อวิชา หน่วยกิต 



 
 

 

 

 

๑๔๔ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

      ศรกอ ๔๓๕ 
SIPO 435 

วิทยาการกายอปุกรณ์ 
เสริมสาํหรับภาวะเท้า
ปกุ 
Orthotic Science  for 
Clubfoot 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) เพิ8มรายวิชา               

ในหลกัสตูร 
 

      ศรกอ ๔๓๖ 
SIPO 436 

วิทยาการกายอปุกรณ์ 
เสริมสาํหรับดดั
กระโหลกศีรษะ 
Cranial Remolding 
Orthotic Science 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) เพิ8มรายวิชา               

ในหลกัสตูร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                    
สาขาวชิากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รายวชิาในหลักสูตรกายอุปกรศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักสูตรปัจจุบัน) 

รายวชิาในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต                 
สาขาวชิากายอุปกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การเปลี'ยนแปลง
เท ียบกบัหลกัสตูร

ปัจจุบัน รหัส ช ื'อวิชา หน่วยกิต รหัส ช ื'อวิชา หน่วยกิต รหัส ช ื'อวิชา หน่วยกิต 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๔๕ 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ค้นคว้า) 

      ศรกอ ๔๓๗ 
SIPO 437 

วิทยาการกายอปุกรณ์ 
เสริมสาํหรับภาวะข้อ
เท้าถกูทําลายจาก
เส้นประสาทไมท่ํางาน 
Orthotic Science for 
the Charcot Foot 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

เพิ8มรายวิชา               
ในหลกัสตูร 

      ศรกอ ๔๔๙ 
SIPO 449 

กายอปุกรณ์เทียม
เฉพาะรายชนิดซิลโิคน 
Custom Silicone in 
Prothetic Science 

๒ (๑-๒-๓) 
2 (1-2-3) 

เพิ8มรายวิชา               
ในหลกัสตูร 

 

 
 
 
 
 
 
 
๖.    โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข   เมื8อเปรียบเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘   ของสํานกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา ปรากฏดงันี R 
 



 
 

 

 

 

๑๔๖ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานฯ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(หลักสูตร ๔ ปี ) 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชา           
กายอุปกรณ์ พ.ศ. 

๒๕๔๕ 

หลักสูตรกายอุป
กรณศาสตร

บัณฑติ ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชา           
กายอุปกรณ์ พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
๑ หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั'วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
     - กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ และ มนษุยศาสตร์   
     - กลุม่วิชาภาษา 
     - กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 

 ๘ 
๑๒ 
๑๐ 

๑๑ 
๙ 

๑๐ 

๑๑ 
๙ 

๑๐ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต ๑๐๗  ๑๑๔ ๑๑๑ 

       - กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 
       - กลุม่วิชาพื Rนฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
       - กลุม่วิชาพื Rนฐานด้านกายอปุกรณ์ 
       - กลุม่วิชาวิทยาการกายอปุกรณ์ 

 ๑๓ 
๒๒ 
๗ 

๖๕ 

๕ 
๑๙ 
๖ 

๘๔ 

๓ 
๑๘ 
๗ 

๘๓ 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๖ ๖ ๖ 

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ๑๔๓ ๑๕๐ ๑๔๗ 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๖ 
 

รายละเอ ียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

๑๔๘ 

 
ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย์ผู้ ร ับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจาํหลักสูตร 
 

๑.  ช ื'อ-นามสกุล   แพทย์หญิงนวพร ชชัวาลพาณิชย์ 
  ยศ. / ตาํแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
  สังกัด    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ู คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
  สถานที'ทาํงาน    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ู คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

 
 ประวัตกิารศึกษา  

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สาํเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

Cert. Pedorthics Board for Certification in Pedorthics ๒๕๔๖ 
             ว.ว. เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู             แพทยสภา ๒๕๔๕ 

ป.ชั Rนสงู เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๓ 
พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๐ 

 
     งานวิจัยที'สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   

๑) Foot Problems 
๒) การรักษาโรคเท้าโดยการปรับรองเท้าและทําแผน่รองเท้าในรองเท้า 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
ผลงานวิจัย 

        ๑)  Chadchavalpanichaya N.,Prakotmongkol V., Polhan N., Rayothee P., Seng-Iad S. 
Effectiveness of the custom-mold room temperature vulcanizing silicone toe separator on hallux 
valgus: A prospective, randomized single-blinded controlled trial 
Prosthetics and Orthotics International. 2017: March 20: 1–8 
 
 
 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๔๙ 

 
 

     ภาระงานสอน 
๑.  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที' 
รห ัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช ื'อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จาํนวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

๑ ศรกอ ๒๐๓ เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู ๓ (๓-๐-๖) 
 

๒.  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที' 
รห ัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช ื'อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จาํนวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

๑ ศรวฟ ๒๑๒ เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู ๓ (๓-๐-๖) 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

๑๕๐ 

 
 
 
๒.  ช ื'อ-นามสกุล   นายแพทย์สนัต ิอศัวพลงัชยั 

  ยศ. / ตาํแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
  สังกัด    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ู คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
  สถานที'ทาํงาน    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ู คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

 
 ประวัตกิารศึกษา  

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สาํเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

Cert. Orthotics Northwestern University ๒๕๔๙ 
             อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว             แพทยสภา ๒๕๔๘ 

ว.ว. เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู แพทยสภา ๒๕๔๕ 
ป.ชั Rนสงู เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕๔๓ 
พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั/ ๒๕๓๙ 

 
     งานวิจัยที'สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   

๑)  Prosthetics and Orthotics 
 
          ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๘) 

ผลงานวิจัย 

        ๑)  Sathaponsathid A., Assawapalangchai S. 
Effects of custom-molded silicone medial arch supports and silicone heel cushions on plantar foot 
pressure  
Thai Rehabil Med. 2016: 26(3): 98–103 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๕๑ 

 
 
 

     ภาระงานสอน 
๑.  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที' 
รห ัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช ื'อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จาํนวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

๑ ศรกอ ๒๐๓ เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู ๓ (๓-๐-๖) 
 

๒.  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที' 
รห ัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช ื'อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จาํนวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

๑ ศรวฟ ๒๑๒ เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู ๓ (๓-๐-๖) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

๑๕๒ 

 
 
 

๓.  ช ื'อ-นามสกุล   แพทย์หญิงธนิษฐา ธนาเกียรตภิิญโญ 
  ยศ. / ตาํแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  สังกัด    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ู คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
  สถานที'ทาํงาน    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ู คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

 
 ประวัตกิารศึกษา  

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สาํเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

            ว.ว. เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู             แพทยสภา ๒๕๕๒ 
ป.ชั Rนสงู เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู             มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๕๐ 
พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๖ 

 
     งานวิจัยที'สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   

๑)  Cardiac Rehabilitation    
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
      ผลงานวิจัย 

        ๑ )  Thanakiatpinyo T., Suwannatrai S., Suwannatrai U., Khumkaew P., Wiwattamongkol D., 
Vannabhum M., Pianmanakit S., Kuptniratsaikul V.  
The efficacy of traditional Thai massage in decreasing spasticity in elderly stroke patients 
Clin Interv Aging. 2014: 9: 1311–1319 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๕๓ 

 
 
 

     ภาระงานสอน 
   ๑.  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที' 
รห ัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช ื'อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จาํนวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

๑ ศรกอ ๒๐๓ เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู ๓ (๓-๐-๖) 
 

   ๒.  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที' 
รห ัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช ื'อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จาํนวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

๑ ศรวฟ ๒๑๒ เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู ๓ (๓-๐-๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 

๑๕๔ 

 
 
 

  ๔. ช ื'อ-นามสกุล   แพทย์หญิงรัชริน คงคะสวุรรณ 
  ยศ. / ตาํแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  สังกัด    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ู คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
  สถานที'ทาํงาน    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืRนฟ ู คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

      
 ประวัตกิารศึกษา  

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สาํเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู แพทยสภา ๒๕๕๓ 
ป.ชั Rนสงู เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู              มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๕๑ 

            พ.บ. แพทยศาสตรบณัฑิต              มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๙ 
 

     งานวิจัยที'สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   
๑)  Pediatric Rehabilitation    

 
          ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๘) 

ผลงานวิจัย 

        ๑)  Tunwattanapong P., Kongkasuwan R., Kuptniratsaikul V. 
The sffectiveness of a neck and shoulder stretching exercise program among office workers with 
neck pain: A randomized controlled trial 
Clinical Rehabilitation. 2016: 30(1): 64–72 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๕๕ 

 
 
 
 

     ภาระงานสอน 
   ๑.  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที' 
รห ัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช ื'อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จาํนวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

๑ ศรกอ ๒๐๓ เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู ๓ (๓-๐-๖) 
 

   ๒.  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที' 
รห ัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช ื'อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จาํนวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

๑ ศรวฟ ๒๑๒ เวชศาสตร์ฟืRนฟ ู ๓ (๓-๐-๖) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

๑๕๖ 

 
 
 
 
๕.  ช ื'อ-นามสกุล   นางสาวศศธิร สขุถมยา 

  ยศ. / ตาํแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  สังกัด    โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธร  คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
  สถานที'ทาํงาน    โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธร  คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

 
     ประวัตกิารศึกษา  

 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สาํเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 
ศษ.ม. จิตวิทยาการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๕๔ 
วท.บ. กายอปุกรณ์              มหาวิทยาลยัมหิดล ๒๕๔๘ 

 
     งานวิจัยที'สนใจ หรือมีความชาํนาญการ   

๑)  Prosthetics & Orthotics    
 

      ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๘) 
บทความทางวิชาการ 

        ๑)  ศศธิร สขุถมยา., นิศารัตน์ โอภาสเกียรตกิลุ 
การ พัฒน าโร งเ รียน กายอุปกร ณ์สิร ิน ธ ร จน ไ ด้ รับการ รับร อ งจากอ งค์กร วิช าชีพ กายอุป ก ร ณ์
นานาชาต  ิในระดับสูงสุดอย่างสมบูรณ์ 
เวชบันทึกศิริราช.  2557: 7 (1) :  36–45 

 
     ภาระงานสอน 

   ๑.  ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ที' 
รห ัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช ื'อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จาํนวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

๑ ศรกอ ๒๓๓ กายอปุกรณ์เสริม ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
๒ ศรกอ ๒๓๔ ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริม ๑ ๔ (๐-๖@ -๒๐) 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๕๗ 

๓ ศรกอ ๒๔๓ กายอปุกรณ์เทียม ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
๔ ศรกอ ๒๔๔ ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เทียม ๑ ๔ (๐-๔@ -๒๐) 

 
 
 

    ๒.  ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง  ประกอบด้วย 

ที' 
รห ัสรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

ช ื'อรายวิชา 
(ภาษาไทย) 

จาํนวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วย

ตนเอง) 

๑ ศรกอ ๒๓๕ 
วิทยาการกายอปุกรณ์เสริมระดบั

เท้าและข้อเท้า 
๓ (๓-๐-๖) 

๒ ศรกอ ๒๓๖ 
ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริม

ระดบัเท้าและข้อเท้า 
๕ (๐-๑๐-๕) 

๓ ศรกอ ๒๓๗ 
รองเท้าทางการแพทย์และการ

ปรับแก้รองเท้า 
๓ (๑-๔-๔) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

๑๕๘ 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๗  
 

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหดิล 
ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

๑๖๐ 

 
 

 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๖๑ 

 

 



 
 

 

 

 

๑๖๒ 

 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๖๓ 

 

 



 
 

 

 

 

๑๖๔ 

 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๖๕ 

 

 



 
 

 

 

 

๑๖๖ 

 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๖๗ 

 

 



 
 

 

 

 

๑๖๘ 

 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๖๙ 

 

 



 
 

 

 

 

๑๗๐ 

 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๗๑ 

 



 
 

 

 

 

๑๗๒ 

 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๗๓ 

 

 



 
 

 

 

 

๑๗๔ 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๗๕ 

 



 
 

 

 

 

๑๗๖ 

 



มคอ. ๒  
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิากายอปุกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

๑๗๗ 

 



 
 

 

 

 

๑๗๘ 

 



มคอ. ๒  
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