มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

มคอ. ๒ รายละเอียดของหลัก สูต ร
หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ากายอุป กรณ์
หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื'อ สถาบัน อุด มศึก ษา มหาวิท ยาลัยมหิด ล
วิท ยาเขต/คณะ/ภาควิช า โรงเรี ยนกายอุป กรณ์ ส ิร ิน ธร คณะแพทยศาสตร์ ศ ิร ิร าชพยาบาล

หมวดที' ๑ ข้ อ มูล ทั'วไป
๑. รหัส และชื'อ หลัก สูต ร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Prosthetics and Orthotics
๒. ชื'อ ปริญญาและสาขาวิช า
ชื8อเต็ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายอุปกรณ์)
Bachelor of Science (Prosthetics and Orthotics)
ชื8อย่อ
วท.บ. (กายอุปกรณ์)
B.Sc. (Prosthetics and Orthotics)
๓. วิช าเอก

ไม่มี

๔. จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลัก สูต ร

ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต

๕. รู ป แบบของหลัก สูต ร
๕.๑ รู ป แบบ
หลักสูตรปริ ญญาตรี (๔ ปี ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒ ประเภทของหลัก สูต ร
หลักสูตรปริ ญญาตรี ทางวิชาชีพ
๕.๓ ภาษาที'ใ ช้
ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนการสอน

๑

๕.๔ การรั บ เข้ าศึก ษา
เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื8 อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื8อเข้ าศึกษา
ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
๕.๕ ความร่ วมมือ กับ สถาบัน อื'น
เป็ นหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๕.๖ การให้ ป ริญญาแก่ ผ้ ูส าํ เร็จ การศึก ษา
ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาเดียวคือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายอุปกรณ์)
๖. สถานภาพของหลัก สูต รและการพิจ ารณาอนุม ัต /ิ เห็น ชอบหลัก สูต ร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ปรับปรุงจากหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึง8 เปิ ดการสอนในภาคการศึกษาที8 ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๕
๖.๒ เริ8 มใช้ ในภาคการศึกษาที8 ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลัน8 กรองหลักสูตรประจําคณะได้ พิจารณารับรองหลักสูตรในการประชุม
ครังR ที8 ๑/๒๕๖๑ เมื8อวันที8 ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั8นกรองหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ พิจารณา
รับรองหลักสูตรในการประชุม ครังR ที8 ๖/๒๕๖๑ เมื8อวันที8 ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๕ ที8 ประชุมคณะกรรมการประจํ ามหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ พิจารณาเห็นชอบการปรั บปรุ งหลักสูต ร
เมื8อการประชุมครังR ที8 ๑๓/๒๕๖๑ เมื8อวันที8 ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ อนุมัติหลักสูตร เมื8อการประชุมครังR ที8 ๕๓๔ เมื8อวันที8 ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑
๗. ความพร้ อ มในการเผยแพร่ ห ลัก สูต รที'ม ีคุณภาพและมาตรฐาน
คาดว่าจะได้ รับการเผยแพร่ ว่า เป็ นหลักสูตรที8มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ (หลังจากเปิ ดสอนเป็ นเวลา ๒ ปี )
๘. อาชีพ ที'ส ามารถประกอบได้ ห ลังสําเร็จ การศึก ษา
- นักกายอุปกรณ์
- อาจารย์ด้านกายอุปกรณ์
- นักวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์
- นักวิชาการ
- ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทังในประเทศและต่
R
างประเทศ

๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. ชื'อ - นามสกุล เลขประจําตัว ประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิก ารศึก ษาของอาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิด ชอบ
หลัก สูต ร
ตําแหน่ งทาง คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน /
ผลงานทางวิช าการล่ าสุด
ชื'อ -นามสกุล
ที'
วิช าการ
ปี ที'ส าํ เร็จ การศึก ษา
ในรอบ ๕ ปี
๑ แพทย์หญิงนวพร
ผู้ชว่ ย
Certificate
Chadchavalpanichaya
N.,Prakotmongkol V., Polhan N.,
ชัชวาลพาณิชย์
ศาสตราจารย์ (Pedorthics)/Board for
Certification in Pedorthics/ Rayothee P., Seng-Iad S.
Effectiveness of the customเลขประจําตัวบัตร
ค.ศ. 2003
mold room temperature
ประชาชน
ว.ว. (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/
vulcanizing silicone toe
๓ ๑๐๑๘ ๐๑๒๖x xx x
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๕
ป.ชันสู
R ง (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/ separator on hallux valgus: A
prospective, randomized singleมหาวิทยาลัยมหิดล/
blinded controlled trial
พ.ศ. ๒๕๔๓
Prosthetics and Orthotics
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
International. 2017: March 20:
/มหาวิทยาลัยมหิดล/
1–8
พ.ศ. ๒๕๔๐
Sathaponsathid A.,
ผู้ชว่ ย
Certificate (Orthotics)/
๒ นายแพทย์สนั ติ
อัศวพลังชัย
ศาสตราจารย์ Northwestern University/ Assawapalangchai S.
Effects of custom-molded
ค.ศ. 2006
เลขบัตรประจําตัว
อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว)/ silicone medial arch supports
and silicone heel cushions on
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประชาชน
plantar foot pressure
ว.ว. (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/
๓ ๑๐๒๐ ๐๐๕๐x xx x
Thai Rehabil Med. 2016: 26(3):
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๕
98–103
ป.ชันสู
R ง (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
พ.ศ. ๒๕๓๙

๓

ที'

ชื'อ -นามสกุล

๓ แพทย์หญิงธนิษฐา
ธนาเกียรติภิญโญ

ตําแหน่ งทาง
วิช าการ
อาจารย์

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
๓ ๓๖๙๙ ๐๐๐๑x xx x

๔ แพทย์หญิงรัชริ น
คงคะสุวรรณ

อาจารย์

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
๕ ๗๐๙๙ ๙๐๐๐x xx x

๕ นางสาวศศิธร
สุขถมยา
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
๓ ๑๐๒๒ ๐๐๙๖x xx x

อาจารย์

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน /
ปี ที'ส าํ เร็จ การศึก ษา
ว.ว. (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/
แพทยสภา/พ.ศ. ๒๕๕๒
ป.ชันสู
R ง (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/
มหาวิทยาลัยมหิดล/
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)/
มหาวิทยาลัยมหิดล/
พ.ศ. ๒๕๔๖

ผลงานทางวิช าการล่ าสุด
ในรอบ ๕ ปี

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
ว.ว. (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู) /
Tunwattanapong P.,
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๕๓
Kongkasuwan R.,
ป.ชันสู
R ง (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/ Kuptniratsaikul V.
The effectiveness of a neck
มหาวิทยาลัยมหิดล/
and shoulder stretching
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)/ exercise program among office
workers with neck pain: A
มหาวิทยาลัยมหิดล/
randomized controlled trial
พ.ศ. ๒๕๔๙
Clinical Rehabilitation. 2016:
30(1): 64–72
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)/ ศศิธร สุขถมยา., นิศารัตน์ โอภาส
เกียรติกลุ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
การพัฒนาโรงเรี ยนกายอุป กรณ์
โรฒ/พ.ศ. ๒๕๕๔
สิร ิน ธรจนได้ รั บ การรั บ รองจาก
วท.บ. (กายอุปกรณ์)/
องค์ ก รวิช าชีพ กายอุป กรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล/
นานาชาติ ในระดับ สูงสุด อย่ าง
พ.ศ. ๒๕๔๘
สมบูร ณ์

๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เวชบันทึกศิ ริราช. 2557: 7 (1) :
36–45
๑๐. สถานที'จ ัด การเรี ยนการสอน
1. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
2. คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ในกรณี ข องการฝึ ก งานเพิ8 ม พูน ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ฝึ ก ปฏิ บัติ ใ นคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล สถาบันสิรินธรเพื8อการฟื นR ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข หรื อหน่วยงานบริ การอื8นทังภาครั
R
ฐและเอกชน
๑๑. สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพัฒนาที'จ าํ เป็ นต้ อ งนํามาพิจ ารณาในการวางแผนหลัก สูต ร
๑๑.๑ สถานการณ์ ห รื อ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นโยบายของรัฐบาลเมื8อปี ๒๕๕๖ เกี8 ยวกับการพัฒนาศูนย์กลางบริ การด้ านสุขภาพ (Medical
Service Hub) กํ า หนดให้ มี ก ารบู ร ณาการวงการแพทย์ ร ะหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงศึกษาธิ การ เพื8 อพัฒ นาวงการแพทย์ ข องไทยให้ เ ป็ นศูนย์ กลางในการพัฒ นาด้ านสุข ภาพ
สอดคล้ องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที8 ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที8ผลักดัน ให้
ยกระดับการให้ บริ การด้ านสุขภาพ และบริ การด้ านสาธารณสุข ทังR ด้ านบุคลากรและมาตรฐานการ
ให้ บริ การเพื8อก้ าวสู่การเป็ นศูนย์กลางในการให้ บริ การอันเป็ นที8ยอมรับในระดับสากล ทังนี
R Rข้ อมูลจาก
สํานักงานส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ณ วันที8 ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ แสดง
ให้ เห็นว่าประเทศไทย มีผ้ พู ิการด้ านการเคลื8อนไหวที8ต้องการใช้ กายอุปกรณ์ ๗๕๒,๖๔๓ คน ดังนันการ
R
ผลิ ตนักกายอุป กรณ์ เ พื8 อ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ของผู้พิ การด้ านการเคลื8 อนไหวให้ ส ามารถดํ ารงชี วิ ต
ใกล้ เคียงกับคนปกติมากที8สดุ เพื8อรองรับความต้ องการของประเทศ จึงเป็ นเรื8 องที8สําคัญอันจะเป็ นส่วน
ช่วยในการสร้ างผลผลิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ ประเทศด้ วยเช่นกัน
๑๑.๒ สถานการณ์ ห รื อ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี8 ยนแปลงทางสัง คมของประเทศไทยในอนาคตมี แนวโน้ มเป็ นสังคมเดี8 ยว ที8 มีสัดส่วน
ประชากรสูงอายุและบุคคลที8รอดชีวิตจากโรคภัยไข้ เจ็บและอุบตั เิ หตุโดยมีภาวะทุพพลภาพหลงเหลืออยู่
เพิ8มขึนR ดังนันR การมี นักกายอุปกรณ์ ซึ8งเป็ นส่วนหนึ8งของงานฟื นR ฟูสมรรถภาพจะช่วยให้ ผ้ ูสูงอายุและ
บุคคลทุพพลภาพสามารถช่วยเหลือตนเอง และดํารงตนในสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีอิสระมากขึ Rน

๕

๑๒. ผลกระทบจาก ข้ อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่ อ การพัฒนาหลัก สูต รและความเกี'ย วข้ อ งกับ พัน ธกิจ ของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลัก สูต ร
จากสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สัง คมและวัฒ นธรรม ประกอบกับ นโยบายของประเทศที8 มี
เป้าหมายคือการเป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การทางการแพทย์ระดับนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรฯจึงเน้ น
การผลิตบัณฑิตที8 มี ความเชี8 ยวชาญทังR ความรู้ และทักษะทางด้ านกายอุปกรณ์ เพื8 อตอบสนองความ
ต้ องการบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชีพ ร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้ ทกั ษะการเรี ยนรู้ แห่งศตวรรษที8 ๒๑ เพื8อการพัฒนาตนเองทังด้
R านการวิเคราะห์ การสื8อสาร
การร่วมมือ ความคิดสร้ างสรรค์ และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
๑๒.๒ ความเกี'ยวข้ อ งกับ พัน ธกิจ ของสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล มีพนั ธกิจที8ม่งุ เน้ นในการสร้ างประโยชน์สขุ ทังในด้
R านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์
และนวัตกรรมให้ แก่สงั คม โดยมีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ8งนอกเหนือจากการให้ บริ การทาง
การแพทย์อย่างมีคณ
ุ ภาพและทันสมัยแล้ ว ยังมีพนั ธกิจสําคัญในการจัดการศึกษาให้ ได้ มาตรฐานสากล
เพื8อผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทกุ ระดับ รวมถึงการดําเนินการวิจยั และสร้ างบรรยากาศทาง
วิชาการในศาสตร์ ที8เกี8ยวข้ องกับสุขภาพ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศ ดังนันR ศาสตร์ ด้าน
กายอุปกรณ์ จึง นับเป็ นส่วนสํ าคัญ ในการบรรลุพันธกิ จ ทังR ในระดับคณะ และในระดับมหาวิ ทยาลัย
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธรซึ8งสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จึงพัฒนาหลักสูตรฯที8ม่งุ เน้ นใน
การผลิตนักกายอุปกรณ์ที8มีความรู้ ความสามารถทางด้ านวิชาการและทักษะทางด้ านกายอุปกรณ์เสริ ม
และกายอุปกรณ์ เทียม อีกทังมี
R เจตคติอนั ดีงามในการประกอบวิชาชีพกายอุปกรณ์ คํานึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมเป็ นที8 ตงั R เป็ นผู้มีศกั ยภาพในการพัฒนาตนเองและติดตามความก้ าวหน้ าของวิทยาการ
ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื8อนําความรู้ มาสร้ างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ สามารถเผชิญปั ญหาหรื อวิกฤติได้
ด้ ว ยปั ญ ญา มี ทัก ษะในการสร้ างสัม พัน ธภาพและการสื8 อ สาร ปฏิ บัติ ง านร่ว มกั บ ผู้ อื8 น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ อั น เป็ นการสนองต่ อ พั น ธกิ จ ของคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาลและ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทังความต้
R
องการของประเทศและสังคม
๑๓. ความสัม พัน ธ์ ก ับ หลัก สูต รอื'น ที'เ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิช าอื'น ของสถาบัน
การบริ หารจัดการรายวิชาที8ต้องสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื8นของสถาบัน มีดงั นี R
๑๓.๑ รายวิช าในหลัก สูต รที'เ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิช าอื'น
๑. รายวิ ช าที' เ ปิ ดสอนโดยคณาจารย์ จ ากคณะ/สถาบั น ต่ า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มีจํานวน ๑ รายวิชา คือ
๖
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มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว8 ไปเพื8อการพัฒนามนุษย์
๒. รายวิช าที'เ ปิ ดสอนโดยคณาจารย์ จ ากคณะศิล ปศาสตร์ มีจํานวน ๕ รายวิชา คือ
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื8อการสื8อสาร
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓. รายวิช าที'เ ปิ ดสอนโดยคณะวิท ยาศาสตร์ มีจํานวน ๖ รายวิชา คือ
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขันแนะนํ
R
า
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต
วทคณ ๑๘๒ สถิตศิ าสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิกส์เบื Rองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ทวั8 ไป
วทคม ๑๐๐ เคมีเชิงบูรณาการ
๔. รายวิช าที'เ ปิ ดสอนโดยคณะสังคมศาสตร์ แ ละมนุษยศาสตร์ มีจํานวน ๕ รายวิชา
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื8อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื8อการพัฒนามนุษย์
สมสค ๑๖๐ หลักการบริ หาร
สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจกั ษ์
สมสค ๒๕๐ กฎหมายและกฎระเบียบที8เกี8ยวข้ องกับการแพทย์และสาธารณสุข
๑๓.๒ รายวิช าของหลัก สูต รฯที'เ ปิ ดสอนให้ ค ณะ/ภาควิช าอื'น
ศรกอ ๑๐๔ จริ ยธรรมสําหรับวิชาชีพสุขภาพ
๑๓.๓ การประสานงาน: ระหว่ างคณะไปยังคณะและไปยังภาควิช าที'เ กี'ยวข้ อ ง
ประสานงานเป็ นลายลักษณ์ อักษรผ่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลไปยัง คณะ
และภาควิ ช าที8 เ กี8 ยวข้ อง โดยมี การสื8 อสารด้ วยวาจากับรองคณบดี ฝ่ ายการศึกษา และหรื อหัวหน้ า
ภาควิชาที8เกี8ยวข้ องก่อนการส่งเอกสาร

๗

หมวดที' ๒ ข้ อ มูล เฉพาะของหลัก สูต ร
๑. ปรั ช ญา ความสําคัญ และวัต ถุป ระสงค์ ข องหลัก สูต ร
๑.๑ ปรั ช ญา ความสําคัญของหลัก สูต ร
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิ ริ นธรเชื8 อว่า ทุกคนประสบความสํ าเร็ จ ทางการศึกษาได้ หากได้ รั บ
โอกาสและการสนับสนุนที8เหมาะสม โดยยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง เพื8อนําความรู้ไปสร้ างประโยชน์แก่
มวลมนุษยชาติ ดังนันหลั
R กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์จึงผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
กายอุปกรณ์ ที8มีคณ
ุ ลักษณะของบัณฑิตที8พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University
Graduates Attributes) และได้ มาตรฐานองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ โดยจัดการเรี ยนการสอนโดย
ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิ เพื8อผลิตนักกายอุปกรณ์ ที8มีความรู้
ความสามารถทางด้ านวิชาการและทักษะทางด้ านกายอุปกรณ์ เสริ มและกายอุปกรณ์ เที ยม อีกทังR
มีเจตคติอนั ดีงามต่อการประกอบวิชาชีพกายอุปกรณ์ คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นที8ตงั R เป็ นผู้มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองและติดตามความก้ าวหน้ าของวิทยาการใหม่ๆ อยูเ่ สมอ สามารถเผชิญ
ปั ญหาหรื อวิกฤติได้ ด้วยปั ญญา มีทกั ษะในการสร้ างสัมพันธภาพและการสื8อสาร ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
ผู้อื8นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ วัต ถุป ระสงค์ ข องหลัก สูต ร
๑.๒.๑ วัต ถุป ระสงค์ ข องหลัก สูต ร (Program Objectives)
๑. นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ ทฤษฎี หลักการ และกฎเกณฑ์ที8เกี8ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ วิธีการ
ผลิตกายอุปกรณ์ รวมถึงสาระความรู้ อื8นๆ และสามารถนําความรู้ ที8ได้ มาประยุกต์ใช้ ในการฝึ กปฏิบตั ิ
เพื8อประดิษฐ์ และดัดแปลงกายอุปกรณ์ที8ถกู ต้ องและเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละประเภท
๒. นักศึกษาได้ เ รี ยนรู้ ทฤษฎี แ ละฝึ กปฏิ บัติตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิ ช าชี พ อันจะ
ก่อให้ เกิดคุณธรรมจริ ยธรรมอันดีงาม รวมถึงการรู้ จกั เคารพและปกป้องสิทธิของผู้อื8น รวมถึงผู้เข้ ามา
รับการบริ การทางกายอุปกรณ์
๓. นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ วิธีการปฏิบตั ิตนที8เหมาะสมในการทํางานร่ วมกับผู้ป่วยที8ต้องใช้
กายอุปกรณ์ และสหวิชาชีพ
๔. นักศึกษาได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเอง และการรู้ จกั ใฝ่ หาความรู้ที8
เกี8ยวข้ องกับกายอุปกรณ์เพิ8มเติมอย่างสมํ8าเสมอ นอกจากนี R นักศึกษาจะได้ เรี ยนรู้วิธีการค้ นหาข้ อมูล
ที8เหมาะสมและแหล่งข้ อมูลที8จําเป็ นต่อการติดตามความก้ าวหน้ าของวิชาชีพ
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๕. นักศึกษาได้ เ รี ยนรู้ เกี8 ยวกับการทํ างานวิ จัยขันR ต้ น และสามารถนํ าความรู้ ที8 ไ ด้ ไ ป
ดําเนินงานวิจยั ทางกายอุปกรณ์ ด้ วยระเบียบวิธีที8ถกู ต้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
๖. นักศึกษาสามารถดําเนินการ หรื อเข้ าไปมีส่วนร่ วมในโครงการที8ก่อให้ เกิดประโยชน์
แก่ผ้ อู ื8น และส่วนรวม ด้ วยจิตอันเป็ นสาธารณะ
๑.๒.๒ ผลลั พ ธ์ ห รื อ ผลการเรี ย นรู้ ที' ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต ร (Program – Level Learning
Outcomes) PLOs
PLO1 ประยุกต์ความรู้ ด้ านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการปฏิบตั งิ านด้ านกายอุปกรณ์ได้ อย่างเหมาะสม
PLO2 ประเมินและวินิจฉัยผู้ป่วยที8ต้องใช้ กายอุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องแม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มีประสิทธิภาพ
PLO3 วางแผนและปฏิบตั ติ ามแผนการรักษาสําหรับผู้ป่วยแต่ละรายที8ต้องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ ตามมาตรฐานองค์กรกายอุปกรณ์ นานาชาติ (ISPO standard) สอดคล้ องกับบริ บทระบบสุขภาพ
ประเทศไทย
PLO4 ผลิตกายอุปกรณ์ ทุกชนิดได้ ตามมาตรฐานองค์กรกายอุปกรณ์ นานาชาติ (ISPO
standard) ตอบสนองความต้ องการของผู้ป่วย ภายใต้ บริ บทระบบสุขภาพของประเทศไทย
PLO5 เผยแพร่ แลกเปลี8ยนความรู้ หรื อข้ อมูลด้ านกายอุปกรณ์ ที8เป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ูป่วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
PLO6 ปฏิ บตั ิต่อผู้ป่วยที8 ต้องใช้ กายอุปกรณ์ และผู้เกี8 ยวข้ องอย่างมี คุณธรรมจริ ยธรรม
และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
PLO7 ใช้ ทกั ษะการบริ หารจัดการตนเองในการปฏิบตั ิงานด้ านกายอุปกรณ์ภายใต้ บริ บท
ที8หลากหลาย
PLO8 ปฏิบตั ิงานร่ วมกับสหวิชาชีพ และผู้เกี8 ยวข้ องในการให้ บริ การผู้ป่วยที8 ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพกายอุปกรณ์
PLO9 ใช้ ทกั ษะการสื8อสารที8สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
PLO10 ผลิตงานวิจยั กายอุปกรณ์ที8มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับบริ บทของภูมิภาค
PLO11 ประยุกต์ความรู้ ความเข้ าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและประสบการณ์ มาใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์

๙

๑.๒.๓ ต าร างแ ส ด งค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ างวั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ งห ลั ก สู ต ร (Program
Objectives) และผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ท' ีค าดหวังของหลัก สูต ร (PLOs)
(Program Level Learning Outcomes) PLOs
Program Objective
๑. นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ ทฤษฎี หลักการ และกฎเกณฑ์
ที8เกี8ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ วิธีการผลิตกายอุปกรณ์
รวมถึ ง สาระความรู้ อื8 น ๆ และสามารถนํ าความรู้ ที8
ได้ มาประยุกต์ใช้ ในการฝึ กปฏิบตั ิ เพื8อประดิษฐ์ และ
ดัด แปลงกายอุ ป กรณ์ ที8 ถู ก ต้ อ งและเหมาะสมใน
ผู้ป่วยแต่ละประเภท
๒. นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ ทฤษฎี และฝึ กปฏิบตั ิตามหลัก
จรรยาบรรณแห่งวิชาชี พ อันจะก่อให้ เกิ ดคุณ ธรรม
จริ ยธรรมอันดีงาม รวมถึงการรู้ จกั เคารพและปกป้อง
สิทธิ ของผู้อื8น รวมถึงผู้เข้ ามารับการบริ การทางกาย
อุปกรณ์ในอนาคต
๓. นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ วิธีการปฏิบตั ิตนที8เหมาะสมใน
การทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ ป่ วยที8 ต้ องใช้ กายอุ ป กรณ์
และสหวิชาชีพ
๔. นั ก ศึ ก ษาได้ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการ
พัฒนาตนเอง และการรู้ จักใฝ่ หาความรู้ ที8เกี8 ยวข้ อง
กับกายอุปกรณ์ เพิ8มเติมอย่างสมํ8าเสมอ นอกจากนี R
นักศึกษาจะได้ เรี ยนรู้ วิธีการค้ นหาข้ อมูลที8เหมาะสม
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
ความก้ าวหน้ าของวิชาชีพ
๕. นัก ศึก ษาได้ เ รี ย นรู้ เกี8 ย วกั บ การทํ า งานวิ จัย ขั นR
เบื Rองต้ น และสามารถนํ าความรู้ ที8 ได้ ไปดํ าเนิ นงาน
วิจัยทางกายอุปกรณ์ ด้ วยระเบียบวิธีการที8 ถูก ต้ อง
และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
๑๐

1

2

3

4

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

6

7

✓

✓

✓

9

10

11

✓

✓

✓

✓

✓

✓

8

✓

✓

✓

✓

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖. นักศึกษาได้ มีโอกาสดําเนินการ หรื อเข้ าไปมีส่วน
ร่ วมในโครงการที8 ก่อให้ เ กิ ดประโยชน์ แ ก่ ผ้ ูอื8น และ
✓
✓
✓
ส่วนรวม ด้ วยจิตอันเป็ นสาธารณะ
๒. แผนพัฒนาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรฯ มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รวมทังปรั
R บปรุ งรายวิชาและการจัดการเรี ยนการสอน
โดยมีการกําหนดผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ที8คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา การปรับโครงสร้ างหลักสูตร การบูรณา
การวิชาที8มีความสอดคล้ องกัน การเพิ8มรายวิชาที8มีเนื Rอหาความรู้พื Rนฐานและความรู้เฉพาะทาง เพื8อให้ เกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะที8มีความต่อเนื8องในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมุ่งเน้ นให้ บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ลักษณะพื Rนฐาน
ที8สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แผนการพัฒนา/
กลยุท ธ์ ส าํ คัญ
ตัวบ่ งชีคt วามสําเร็จ
เปลี'ยนแปลง
๑. พัฒนาหลักสูตรฯให้
๑. ปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวดศึกษา ๑. จํานวนรายวิชาในหมวดศึกษา
สอดคล้ องกับเกณฑ์
ทัว8 ไป
ทัว8 ไปที8ได้ รับการปรับเปลี8ยนให้ มี
มาตรฐานหลักสูตร
๒. ปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวด
การบูรณาการและสอดคล้ องกับ
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
บริ บทของนักศึกษามากขึ Rน
๒๕๕๘
๓. ปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวดวิชา
๒ รายวิชา
เลือกเสรี
๒. จํานวนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ/
วิชาเฉพาะมีความทันสมัยและ
สอดคล้ องกับงานด้ านกาย
อุปกรณ์ ๕ รายวิชา
๓. จํานวนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรี ที8มีความหลากหลาย
มากขึ Rน ๒ รายวิชา
๒. พัฒนาหลักสูตรให้ มี
๑. ปรับปรุงโครงสร้ างหลักสูตรให้ มี
๑. จํานวนหน่วยกิตที8ปรับลดจาก
ความทันสมัย
ความกระชับ โดยการปรับเนื Rอหา
๑๕๐ หน่วยกิต เป็ น ๑๔๗ หน่วยกิต
สอดคล้ องกับการ
รายวิชาที8มีความซํ Rาซ้ อน
๒. จํานวนรายวิชาที8เปิ ดใหม่ใน
เปลี8ยนแปลง
๒. การเปิ ดรายวิชาใหม่ที8เป็ นรายวิชา
หลักสูตร ๒ รายวิชา
พื Rนฐานทางด้ านกายอุปกรณ์
๓. ผลการเรี ยนรู้ที8คาดหวังของ
๓. จัดทําผลการเรี ยนรู้ที8คาดหวังของ
หลักสูตรในรายละเอียดของ
หลักสูตร ให้ ชดั เจนครอบคลุมทังR
หลักสูตร (มคอ. ๒)
ความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทัว8 ไป
๑๑

๔. ปรับปรุงโครงสร้ างหลักสูตรตาม
ISPO WHO guideline 2017

แผนการพัฒนา/
กลยุท ธ์ ส าํ คัญ
เปลี'ยนแปลง
๓. พัฒนาหลักสูตรให้
๑. สํารวจและติดตามความต้ องการ
สอดคล้ องกับความ
ของหน่วยงาน/องค์กรที8เกี8ยวข้ อง
ต้ องการของหน่วยงาน ๒. สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บริ การด้ านกายอุปกรณ์
บัณฑิต
ทังภาครั
R
ฐและ
๓. การปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวด
ภาคเอกชน
วิชาเลือกเสรี

๔. รายวิชาในโครงสร้ างหลักสูตร
สอดคล้ องกับ ISPO WHO
guideline 2017

ตัวบ่ งชีคt วามสําเร็จ
๑. รายงานผลการสํารวจความ
ต้ องการของหน่วยงาน/องค์กรที8
เกี8ยวข้ อง
๒. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตมากกว่า ๔/๕
๓. จํานวนบัณฑิตที8มีงานทําใน ๑ ปี
มีจํานวนมากกว่า ๘๐%
๔. จํานวนรายวิชาใหม่ในหมวดวิชา
เลือกเสรี ๒ รายวิชา

๑. จํานวนรายวิชาที8ได้ รับการ
๔. การพัฒนารายวิชาให้ มี ๑. การปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวด
ปรับเปลี8ยน รวมทังรายวิ
R
ชาเปิ ด
ความหลากหลาย และ
วิชาศึกษาทัว8 ไป
เพิ8มพูนทักษะ ทางด้ าน ๒. การปรับเปลี8ยนและเพิ8มรายวิชาใน
ใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทัว8 ไป
กายอุปกรณ์
หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ เพื8อให้
และหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
นักศึกษาได้ เพิ8มองค์ความรู้ พื Rนฐาน
๕ รายวิชา
และทักษะทางด้ านกายอุปกรณ์
๒. จํานวนรายวิชาที8มีการบูรณาการ
๓. การปรับเปลี8ยนรายวิชาในหมวด
องค์ความรู้ในหลายด้ านไว้
วิชาเลือกเสรี เพื8อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มี
ด้ วยกัน ๒ รายวิชา
โอกาสเลือกเรี ยนตามความถนัด
๓. จํานวนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือกเสรี ๘ รายวิชา

๑๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนการพัฒนา/
เปลี'ยนแปลง
๕. การพัฒนาการจัดการ
เรี ยนการสอน และ
ระบบการประเมินผล

กลยุท ธ์ ส าํ คัญ

ตัวบ่ งชีคt วามสําเร็จ

๑. จัดทําผลการเรี ยนรู้ที8คาดหวังของ ๑. ผลการเรี ยนรู้ที8คาดหวังของ
รายวิชาและหลักสูตร
รายวิชาในรายละเอียดของ
๒. การปรับแนวทางการจัดการเรี ยน
หลักสูตร (มคอ. ๒) และรายวิชา
การสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ‡ (มคอ. ๓)
ของนักศึกษา
๒. จํานวนรายวิชาที8มีการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาโดยวิธีประเมินเพื8อให้
ข้ อมูลสําหรับการพัฒนาตนเอง
ของผู้เรี ยน (Formative
assessment) ในรายวิชากาย
อุปกรณ์ มีจํานวน ๒๙ รายวิชา
๓. แผนการประเมินความรู้และ
ทักษะของนักศึกษาที8มีความ
ต่อเนื8องและสอดคล้ องกันของผล
การเรี ยนรู้ ที8คาดหวังของแต่ละ
รายวิชา (Course learning
outcomes) และผลการเรี ยนรู้ที8
คาดหวังของหลักสูตร (Program
learning outcomes)

๑๓

หมวดที' ๓ ระบบการจัด การศึก ษา การดําเนิน การ และโครงสร้ างของหลัก สูต ร
๑. ระบบการจัด การศึก ษา
๑.๑ ระบบ
เป็ นระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัด การศึก ษาในภาคฤดูร้ อ น
ไม่มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิต ในระบบทวิภ าค
ตามข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลว่ า ด้ วยการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. การดําเนิน การหลัก สูต ร
๒.๑ วัน - เวลาในการดําเนิน การเรี ยนการสอน
มีการจัดการเรี ยนการสอนในภาคปกติตามวันและเวลาราชการ สําหรับรายวิชาที8มีการฝึ กปฏิบตั ิ
อาจจัดในช่วงนอกเวลาราชการ
๒.๒ คุณสมบัต ขิ องผู้เ ข้ าศึก ษา
๑. เป็ นผู้สํ าเร็ จ การศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย หรื อเที ยบเท่า และมี คุณ สมบัติ ต าม
ระเบียบการสอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรื อตามระเบียบการสอบ
คัดเลื อกของโครงการพิเ ศษของคณะแพทยศาสตร์ ศิริ ร าชพยาบาล และ/หรื อตามระเบียบการสอบ
คัดเลือกของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อจิตใจที8จะเป็ น

๑๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

อุปสรรคต่อการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ กํ าหนดคะแนนขันตํ
R 8าของ
วิชาภาษาอังกฤษ ใช้ เกณฑ์ ONET ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๓๕
๒. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื8 องการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
๒.๓ ปั ญหาของนัก ศึก ษาแรกเข้ า
เนื8องจากหลักสูตรฯ จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษในวิชาด้ านกายอุปกรณ์ นักศึกษาที8
ไม่ถนัดทางด้ านวิชาภาษาอังกฤษอาจมีปัญหาในการเรี ยน

๒.๔ กลยุท ธ์ ใ นการดําเนิน การเพื'อ แก้ ไ ขปั ญหา / ข้ อ จํากัด ของนัก ศึก ษาในข้ อ ๒.๓
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธรจัดโครงการเรี ยนเสริ มวิชาภาษาอังกฤษให้ แก่นกั ศึกษากายอุปกรณ์
ชันR ปี ที8 ๒ ทุกคนเรี ยนในภาคเรี ยนที8 ๑ เพื8 อให้ นักศึกษาได้ รั บความรู้ ในภาษาอัง กฤษ และสามารถ
สนทนาภาษาอังกฤษได้ อย่างคล่องแคล่ว
๒.๕ แผนการรั บ นัก ศึก ษาและผู้ส าํ เร็จ การศึก ษาในระยะ ๕ ปี
ตามแผนจํ านวนการรั บนักศึกษาและจํ านวนผู้ที8คาดว่าจะสํ าเร็ จการศึกษาตลอดระยะ ๕ ปี
มีดงั นี R
ตาราง แสดงจํานวนนัก ศึก ษาที'ค าดว่ าจะรั บ และจะจบในระยะ ๕ ปี
(หลักสูตรปรับปรุง)
ปี การศึก ษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ชันปี
R ที8 ๑
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
ชันปี
R ที8 ๒
๑๘
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
จํานวนที'ค าดว่ าจะรั บ
ชันปี
R ที8 ๓
๒๑
๑๘
๒๔
๒๔
๒๔
ชันปี
R ที8 ๔
๒๒
๒๑
๑๘
๒๔
๒๔
๑๖
๒๒
๒๑
๑๘
๒๔
จํานวนที'ค าดว่ าจะจบ
จํานวนสะสม
๘๕
๘๗
๙๐
๙๖
๙๖
๒.๖ งบประมาณตามแผน

๑๕

การผลิตบัณฑิตกายอุปกรณ์ ตามหลักสูตรฯ สามารถประมาณค่าใช้ จ่ายโดยอ้ างอิงจากข้ อมูล
ต้ นทุนต่อการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
ดังนี R

๑๖

ตาราง แสดงต้ น ทุ น ต่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิต หลั ก สู ต รกายอุ ป กรณศาสตรบั ณ ฑิต ปี งบประมาณ
๒๕๖๐
ด้ านการลงทุน
๒.๖.๑ ความคุ้ม ทุน /ความคุ้ม ค่ า
· รายรั บ ต่ อ คน/ตลอดหลัก สูต ร
· ค่ าใช้ จ่ ายต่ อ คน/ตลอดหลัก สูต ร
· จํานวนนัก ศึก ษาน้ อ ยสุด ที'ค้ ุม ทุน
· จํานวนนัก ศึก ษาที'ค าดว่ าจะรั บ

จํานวน….....๗๖๖,๖๓๑..…… บาท
จํานวน.........๑,๒๒๕,๖๙๗..........บาท
จํานวน.............๓๐.....................คน
จํานวน.............๒๔.....................คน

หลัก สูต รที'ไ ม่ ค้ ุม ทุน แต่ เ กิด ความคุ้ม ค่ า (อธิบ าย)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชากายอุปกรณ์ เป็ นหลักสูตรที8 ไม่ค้ ุมทุนแต่ค้ ุมค่า เนื8 องจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ เป็ นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที8ผลิตนักกายอุปกรณ์
ซึ8ง เป็ นวิ ช าชี พ ที8 มี สํ าคัญ ต่อการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตของผู้พิ การด้ านการเคลื8 อ นไหวให้ ส ามารถดํ ารงชี วิ ต
ใกล้ เคียงกับคนปกติมากที8สดุ
๒.๖.๒ การคิด งบประมาณค่ าใช้ จ่ ายในการผลิต บัณฑิต (บาท/ต่ อ ปี การศึก ษา)
๑) ค่ าใช้ จ่ ายในการผลิต บัณฑิต
ลําดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายจ่ าย

บาท/ต่ อ ปี การศึก ษา

ค่าใช้ จา่ ยบุคลากร
ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอยและค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื8อมราคา
เงินอุดหนุน
อื8น ๆ
(ต้ นทุนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและหน่วยงานบริ หาร
ของคณะฯ)
รวม

๑๖

๗,๘๖๐,๕๘๙
๖,๓๑๖,๖๕๗
๗๑๐,๖๑๖
๔,๘๓๓,๔๐๐
๓,๘๗๓,๔๐๗
๒๓,๕๙๔,๖๖๙

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) รายได้ จ ากค่ าธรรมเนียมการศึก ษา/และอื'น ๆ
ลําดับ
รายได้
๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าหน่วยกิต
๒ ทุนภายนอกหรื อรายได้ ที8สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร
๓ อื8น ๆ

บาท/ปี /หลัก สูต ร
๑,๗๐๗,๖๕๐
๑๓,๐๕๐,๐๐๐
-

๒.๗ ระบบการศึก ษา
แบบชันเรี
R ยน
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิช าและการลงทะเบียนเรี ยนเข้ ามหาวิท ยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒
๓. หลัก สูต รและอาจารย์ ผ้ ูส อน
๓.๑ หลัก สูต ร
๓.๑.๑ จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลัก สูต ร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้ างของหลัก สูต ร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื8 องเกณฑ์ ม าตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี R
๑) หมวดวิช าศึก ษาทั'วไป

๓๐ หน่ วยกิต

๑.๑ วิช าที'ม หาวิท ยาลัยกําหนด
o กลุม
่ วิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
o กลุม
่ วิชาภาษา
๑.๒ วิช าที'ห ลัก สูต รกําหนด
o กลุม
่ วิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
o กลุม
่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

๑๗

๑๖ หน่ วยกิต
๗ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๑๔ หน่ วยกิต
๔ หน่วยกิต
๑๐ หน่วยกิต

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) หมวดวิช าชีพ /วิช าเฉพาะ

๑๑๑ หน่ วยกิต

๒.๑ กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิต ศาสตร์
(ส่ วนที'จ ัด เป็ นหมวดวิช าชีพ /วิช าเฉพาะ)
๒.๒ กลุ่ม วิช าพืนt ฐานวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
๒.๓ กลุ่ม วิช าพืนt ฐานด้ านกายอุป กรณ์
๒.๔ กลุ่ม วิช ากายอุป กรณ์
๓) หมวดวิช าเลือ กเสรี

๓ หน่ วยกิต
๑๘ หน่ วยกิต
๗ หน่ วยกิต
๘๓ หน่ วยกิต
๖ หน่ วยกิต

๓.๑.๓ รายวิช าในหลัก สูต ร
รายวิชาทังหมดจั
R
ดเป็ น ๓ หมวดวิชา โดยเรี ยงลําดับตามหมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษา
ทัว8 ไป หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีรายละเอียด ดังนี R
๑) การจัด เรี ยงลําดับ รายวิช า
การเรี ยงลํ าดับรายวิชาเป็ นการจัดเรี ยงตามหมวดวิช า กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษา
ทัว8 ไป หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ดังนี R
● หมวดวิช าศึก ษาทั'ว ไป เรี ยงลํ าดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข ตาม
กลุม่ วิชาที8มหาวิทยาลัยกําหนด และตามที8หลักสูตรฯ กําหนด
● หมวดวิช าชีพ /วิช าเฉพาะและหมวดวิช าเลือ กเสรี จัดแยกเป็ นกลุ่มวิชาย่อย
โดยเรี ยงลําดับตามรหัสตัวอักษร และตัวเลขในหลักสิบเพื8อแสดงกลุม่ วิชา
๒) ความหมายของรหัส รายวิช าในหลัก สูต ร
รหัส รายวิ ช าในหลักสูตรประกอบด้ วยสัญ ลักษณ์ ๗ ตัว คื อ ตัวอักษร ๔ ตัว และ
ตัวเลข ๓ ตัว ซึง8 มีความหมายดังนี R
● ตัว อัก ษร ๒ ตัว แรก เป็ นอักษรย่อชื8อมหาวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ที8รับผิดชอบ
ในการจัด การเรี ยนการสอน โดยอักษรย่อที8ใช้ ได้ แสดงในตารางต่อไปนี R
รหัส อัก ษร
(ไทย)
มม
วท
ศศ
สม
ศร

ชื'อ มหาวิท ยาลัย / คณะ /
สถาบัน ที'รั บ ผิด ชอบ (ไทย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
๑๙

รหัส อัก ษร
(อังกฤษ)
MU
SC
LA
SH
SI

ชื'อ มหาวิท ยาลัย / คณะ / สถาบัน
ที'รั บ ผิด ชอบ (อังกฤษ)
Mahidol University
Faculty of Science
Faculty of Liberal Arts
Faculty of Social Science and
Humanities
Faculty of Medicine Siriraj Hospital

ตัว อั ก ษร ๒ ตัว หลั ง เป็ นอักษรย่อชื8 อรายวิชา/ภาควิชา/โครงการที8รับผิ ดชอบ
จัดการเรี ยน การสอน โดยมี หลักในการย่ อแบบใดแบบหนึ8ง ดัง ความหมาย
ต่อไปนี R
- ใช้ อกั ษร ๒ ตัวแรกของชื8อรายวิชา ภาควิชา หรื อโครงการ
- ใช้ อกั ษร ๒ ตัว ตามเสียงที8เน้ นของชื8อรายวิชา ภาควิชา หรื อโครงการ
- ใช้ อกั ษรตัวแรกและตัวสุดท้ ายของชื8อรายวิชา ภาควิชา หรื อโครงการ



มหาวิท ยาลัย/
คณะ/สถาบัน
ที'รั บ ผิด ชอบ
มหาวิทยาลัย

อัก ษรย่ อ

ชื'อ เต็ม ภาควิช า/โครงการ
(ไทย – อังกฤษ)

ไทย อังกฤษ
ศท

GE

ชว
คณ
คณะวิทยาศาสตร์
ฟส
คม
ภท
คณะศิลปศาสตร์
ภอ
สค
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
มน
กอ
กว
สร
คณะแพทยศาสตร์
พย
ศิริราชพยาบาล
พค
วฟ
จว

BI
MA
PY
CH
TH
EN
SS
HU
PO
AN
PS
PA
CP
RM
PC

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทั8วไป - General Education
Development Project
ชีววิทยา - Biology
คณิตศาสตร์ - Mathematics
ฟิ สิกส์ - Physics
เคมี - Chemistry
ภาษาไทย - Thai
ภาษาอังกฤษ - English
สังคมศาสตร์ - Social Science
มนุษยศาสตร์ - Humaities
กายอุปกรณ์ - Prosthetics and Orthtoics
กายวิภาคศาสตร์ - Anatomy
สรี รวิทยา - Physiology
พยาธิวิทยา - Pathology
พยาธิวิทยาคลินิก - Clinical Pathology
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู - Rehabilitation Medicine
จิตวิทยา - Psychology

ตัว เลข ๓ ตัว ตามหลั ง ตัว อั ก ษร เป็ นเลขรหัสรายวิชา โดยรายวิชาในหมวด
ศึกษาทั8วไปนันR จะรั บผิดชอบโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั8วไป หลักสูตร
ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล คณะสัง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ คณะ
●

๒๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

วิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ใช้ ความหมายที8กําหนดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ
นันๆ
R
ส่วนตัวเลขรหัสวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรี
ซึง8 รับผิดชอบโดยหลักสูตรฯ จะมีความหมายดังนี R
●

●

●

รหัส เลขตัวแรก (หลักร้ อย) แสดงระดับชันปี
R ที8กําหนดให้ ศกึ ษารายวิชา
นันๆ
R
รหัส เลขตัวที'ส อง (หลักสิบ) แสดงกลุม่ วิชา ดังนี R
เลข ๐ หมายถึง รายวิชาพื Rนฐานทัว8 ไป
เลข ๑ หมายถึง รายวิชาพื Rนฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เลข ๒ หมายถึง รายวิชากายอุปกรณ์และกายอุปกรณ์พื Rนฐาน
เลข ๓ หมายถึง รายวิชากายอุปกรณ์เสริ ม
เลข ๔ หมายถึง รายวิชากายอุปกรณ์เทียม
เลข ๕ หมายถึง รายวิชาปฎิบตั กิ ารทางคลินิกกายอุปกรณ์และ
ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์
รหัส เลขตัวที'ส าม (หลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมรายวิชา

๓) จํานวนหน่ วยกิต ของรายวิช า
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา มีการระบุตวั เลขหน่วยกิตรวมไว้ หน้ าวงเล็บ ส่วนตัวเลขใน
วงเล็บ แสดงจํานวนชั' ว โมง ของการจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และ
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา ตามลําดับดังนี R
๓ (๒ - ๒ - ๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต มีการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชัว8 โมง/
สัปดาห์ ภาคปฏิบตั ิ ๒ ชัว8 โมง/สัปดาห์ และศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ๕ ชัว8 โมง/สัปดาห์
๔) รายวิช าในหมวดต่ างๆ ของหลัก สูต ร
รายวิชาทังหมดของหลั
R
กสูตรในหมวดวิชาต่างๆ คือ หมวดศึกษาทัว8 ไป หมวดวิชาชีพ/
วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี มีดงั ต่อไปนี R

๑. หมวดวิช าศึก ษาทั'วไป

๓๐ หน่ วยกิต
๒๑

๑.๑ วิช าที'ม หาวิท ยาลัยกําหนด
๑.๑.๑ กลุ่ม วิช าสังคมศาสตร์ แ ละมนุษยศาสตร์
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

๗ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
การศึกษาทัว8 ไปเพื8อการพัฒนามนุษย์#๑
General Education for Human Development
2 (1 - 2 - 3)
สังคมศึกษาเพื8อการพัฒนามนุษย์#๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Social Studies for Human Development
3 (2 - 2 - 5)
ศิลปวิทยาการเพื8อการพัฒนามนุษย์#๑
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Arts and Sciences for Human Development
2 (1 - 2 - 3)

๑.๑.๒ กลุ่ม วิช าภาษา
ศศภท
LATH
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN

๑๐๐
100
๑๐๓
103
๑๐๔
104
๑๐๕
105
๑๐๖
106

๙ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื8อการสื8อสาร#๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Art of Using Thai Language in Communication
3 (2 - 2 - 5)
ภาษาอังกฤษระดับ ๑ #๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
English Level 1
3 (2 - 2 - 5)
ภาษาอังกฤษระดับ ๒ #๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
English Level 2
3 (2 - 2 - 5)
ภาษาอังกฤษระดับ ๓ #๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
English Level 3
3 (2 - 2 - 5)
ภาษาอังกฤษระดับ ๔ #๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
English Level 4
3 (2 - 2 - 5)

#๑ หมายถึง รายวิชาที8ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที8 ๑ และ ๒ โดยเรี ยนต่อเนื8องตลอดปี การศึกษาและ
ประมวลผลในภาคการศึกษาที8 ๒
#๒ หมายถึง รายวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มที8ให้ ลงทะเบียนภาคการศึกษาละ ๑ รายวิชาตามผลการทดสอบ
วัดระดับความรู้ความสามารถ

๒๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒ วิช าที'ห ลัก สูต รกําหนด
๑.๒.๑ กลุ่ม วิช าสังคมศาสตร์ แ ละมนุษยศาสตร์
สมสค
SHSS
ศรกอ
SIPO

๑๖๐
160
๑๐๔
104

หลักการบริ หาร
Principles of Administration
จริ ยธรรมสําหรับวิชาชีพสุขภาพ
Ethics for Health Professionals

๔ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๒ (๒ - ๐ - ๔)
2 (2 - 0 - 4)
๒ (๒ - ๐ - ๔)
2 (2 - 0 - 4)

๑.๒.๒ กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิต ศาสตร์
วทชว
SCBI
วทคณ
SCMA
วทฟส
SCPY
วทคม
SCCH

๑๑๖
116
๑๘๒
182
๑๕๙
159
๑๐๐
100

๑๐ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
ชีววิทยาขันแนะนํ
R
า
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Introductory Biology
2 (2 - 0 - 4)
สถิติศาสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Statistics for Health Science
2 (2 - 0 - 4)
ฟิ สิกส์เบื Rองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Elementary Physics for Health Science
3 (3 - 0 - 6)
เคมีเชิงบูรณาการ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Integrated Chemistry
3 (3 - 0 - 6)

๒.๑ กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิต ศาสตร์
(ส่ วนที'จ ัด เป็ นหมวดวิช าชีพ /วิช าเฉพาะ)
วทชว
SCBI
วทฟส
SCPY

๑๑๗
117
๑๑๐
110

หลักมูลของชีวิต
Foundation of Life
ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ทวั8 ไป
General Physics Laboratory

๒๓

๓ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๒ (๑.๕ - ๑ - ๓.๕)
2 (1.5 - 1 - 3.5)
๑ (๐ - ๓ - ๑.๕)
1 (0 - 3 - 1.5)

๒.๒ กลุ่ม วิช าพืนt ฐานวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ศรกว
SIAN
ศรสร
SIPS
ศรพย
SIPA
ศรพค
SICP
ศรกอ
SIPO
ศรจว
SIPC
ศรวฟ
SIRM
ศรกอ
SIPO

๒๑๙
219
๒๑๙
219
๒๑๙
219
๒๑๑
211
๒๑๑
211
๒๑๑
211
๒๑๑
211
๓๒๓
323

๑๘ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
กายวิภาคศาสตร์
๔ (๓ - ๒ - ๗)
Anatomy
4 (3 - 2 - 7)
สรี รวิทยา
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Physiology
2 (2 - 0 - 4)
พยาธิวิทยา
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Pathology
2 (1 - 2 - 3)
พยาธิวิทยาคลินิก
๑ (๑ - ๐ - ๒)
Clinical Pathology
1 (1 - 0 - 2)
ชีวกลศาสตร์
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Biomechanics
3 (3 - 0 - 6)
จิตวิทยาปฏิบตั สิ ําหรับผู้ป่วยที8มีความพิการทางกาย
๑ (๑ - ๐ - ๒)
Psychology Practice for Persons with Physical Disabilities 1 (1 - 0 - 2)
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Rehabilitation Medicine
3 (3 - 0 - 6)
กระบวนการวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Research Process in Prosthetics and Orthotics
2 (2 - 0 - 4)

๒.๓ กลุ่ม วิช าพืนt ฐานด้ านกายอุป กรณ์
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO

๑๒๓
123
๒๒๓
223
๒๒๔
224

๗ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
กายอุปกรณ์ขนแนะนํ
ัR
า
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Introduction to Prosthetics and Orthotics
2 (2 - 0 - 4)
วัสดุศาสตร์ สําหรับกายอุปกรณ์
๑ (๑ - ๐ - ๒)
Materials Science for Prosthetics and Orthotics
1 (1 - 0 - 2)
ทักษะเทคนิคทางกายอุปกรณ์
๔ (๑ - ๖ - ๕)
Prosthetic and Orthotic Technical Skills
4 (1 - 6 - 5)

๒๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๔ กลุ่ม วิช ากายอุป กรณ์
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO

๒๒๕
225
๒๓๕
235
๒๓๖
236
๒๓๗
237
๒๓๘
238
๒๓๙
239
๓๔๕
345
๓๔๖
346
๓๔๗
347
๓๔๘
348
๓๕๘
358
๓๒๔
324
๓๓๑
331
๓๓๒
332

๘๓ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
การประเมินผู้ป่วยและการวิเคราะห์การเดิน
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Patient Assessment and Gait Analysis
2 (1 - 2 - 3)
วิทยาการกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Foot & Ankle Foot Orthotic Science
3 (3 - 0 - 6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า
๕ (๐ - ๑๐ - ๕)
Foot & Ankle Foot Orthotic Practice
5 (0 - 10 - 5)
รองเท้ าทางการแพทย์และการปรับแก้ รองเท้ า
๓ (๑ - ๔ - ๔)
Medical Footwear and Shoe Modification
3 (1 - 4 - 4)
วิทยาการกายอุปกรณ์เสริ มพยุงลําตัว
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Spinal Orthotic Science
2 (2 - 0 - 4)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ มพยุงลําตัว
๔ (๐ - ๘ - ๔)
Spinal Orthotic Practice
4 (0 - 8 - 4)
วิทยาการกายอุปกรณ์เทียมระดับข้ อเท้ าและใต้ เข่า
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Science
3 (3 - 0 - 6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียมระดับข้ อเท้ าและใต้ เข่า
๕ (๐ - ๑๐ - ๕)
Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Practice
5 (0 - 10 - 5)
วิทยาการกายอุปกรณ์เทียมระดับข้ อเข่าและเหนือเข่า
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Science 3 (3 - 0 - 6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียมระดับข้ อเข่าและเหนือเข่า
๕ (๐ - ๑๐ - ๕)
Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Practice 5 (0 - 10 - 5)
ปฏิบตั ิการคลินิกกายอุปกรณ์เทียม
๔ (๐ - ๑๒ - ๔)
Clinical Practice in Prosthetics
4 (0 - 12 - 4)
เครื8 องมือวิจยั ทางคลินิกกายอุปกรณ์
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Clinical Research Instrumentation in Prosthetics and Orthotics 2 (1 - 2 - 3)
วิทยาการกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ า ข้ อเท้ า และข้ อเข่า
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Knee Ankle Foot Orthotic Science
2 (2 - 0 - 4)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ า ข้ อเท้ า และข้ อเข่า
๓ (๐ - ๖ - ๓)
Knee Ankle Foot Orthotic Practice
3 (0 - 6 - 3)

๒๕

ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ

๓๓๓
333
๓๕๙
359
๔๒๗
427
๔๔๗
447
๔๔๘

SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO

448
๔๕๗
457
๔๒๘
428
๔๕๘
458
๔๕๙
459

วิทยาการกายอุปกรณ์เสริ มพยุง/ดามแขน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Upper Limb Orthotic Science
3 (2 - 2 - 5)
ปฏิบตั ิการคลินิกกายอุปกรณ์เสริ ม
๔ (๐ - ๑๒ - ๔)
Clinical Practice in Orthotics
4 (0 - 12 - 4)
เก้ าอี Rรถเข็นและที8นงั8 ดัดแปลงเฉพาะรายสําหรับคนพิการ
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Wheelchair and Seating for Persons with Physical Disabilities 2 (1 - 2 - 3)
วิทยาการกายอุปกรณ์เทียมระดับแขน
๔ (๒ - ๔ - ๖)
Upper Limb Prosthetic Science
4 (2 - 4 - 6)
วิทยการกายอุปกรณ์เทียมระดับเท้ าบางส่วนและกายอุปกรณ์
๓ (๑ - ๔ - ๔)
เทียมระดับสะโพก
Partial Foot and Hip Disarticulation Prosthetic Science
3 (1 - 4 - 4)
การเตรี ยมพร้ อมก่อนประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์
๖ (๑ - ๑๕ - ๗)
Preparation for Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics 6 (1 - 15 - 7)
โครงการวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์
๓ (๐ - ๖ - ๓)
Research Project in Prosthetics and Orthotics
3 (0 - 6 - 3)
ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์
๖ (๐ - ๑๘ - ๖)
Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics
6 (0 - 18 - 6)
ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์ ณ หน่วยงานภายนอก
๖ (๐ - ๑๘ - ๖)
External Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics 6 (0 - 18 - 6)

๓. หมวดวิช าเลือ กเสรี #๓

๖ หน่ วยกิต

เป็ นรายวิชาที8 ให้ นักศึกษาเลื อกสถานที8 ศึกษาและปฏิ บัติง านได้ ตามความสนใจ และเป็ น
รายวิชาอื8น ๆ ที8เปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที8คณะกรรมการหลักสูตรฯ
เห็นสมควร รวม ๖ หน่วยกิต อาทิ
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจกั ษ์
๒ (๒ - ๐ - ๔)
SHHU 103 Art Appreciation
2 (2 - 0 - 4)
สมสค ๒๕๐ กฎหมายและกฎระเบียบที8เกี8ยวข้ องกับการแพทย์และสาธารณสุข ๒ (๒ - ๐ - ๔)
SHSS 250 Public Health Laws and Regulations
2 (2 - 0 - 4)
๒๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ

๔๓๕
435
๔๓๖
436
๔๓๗

กายอุปกรณ์เสริ มสําหรับภาวะเท้ าปุก
Orthotics for Clubfoot
กายอุปกรณ์เสริ มสําหรับดัดกะโหลกศีรษะ
Cranial Remolding Orthotics
กายอุปกรณ์เสริ มสําหรับภาวะข้ อเท้ าถูกทําลายจากเส้ นประสาท
ไม่ทํางาน
SIPO 437 Orthotics for Charcot Foot
ศรกอ ๔๔๙ กายอุปกรณ์เทียมเฉพาะรายชนิดซิลิโคน
SIPO 449 Custom Silicone in Prosthetics

๒๗

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

๓.๑.๔ แผนการศึก ษา

ชันt ปี ที' ๑

มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
ศศภท
LATH
ศศภอ
LAEN
วทชว
SCBI
วทชว
SCBI
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
xxxx
xxxx

๑๐๑
101
๑๐๒
102
๑๐๓
103
๑๐๐
100
xxx
xxx
๑๑๖
116
๑๑๗
117
๑๒๓
123
๑๐๔
104
xxx
xxx

ภาคการศึก ษาที' ๑
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
การศึกษาทัว8 ไปเพื8อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑ - ๒ - ๓)*
General Education for Human Development
2 (1 - 2 - 3)*
สังคมศึกษาเพื8อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒ - ๒ - ๕)*
Social Studies for Human Development
3 (2 - 2 - 5)*
ศิลปวิทยาการเพื8อการพัฒนามนุษย์
๐ (๐ - ๐ - ๐)*
Arts and Sciences for Human Development
0 (0 - 0 - 0)*
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื8อการสื8อสาร
๐ (๐ - ๐ - ๐)*
Art of Using Thai Language in Communication
0 (0 - 0 - 0)*
ภาษาอังกฤษ (๑ รายวิชาจากกลุม่ ศศภอ ๑๐๓ และ ๑๐๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
English Level (1 course from LAEN 103 and 105)
3 (2 - 2 - 5)
ชีววิทยาขันแนะนํ
R
า
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Introductory Biology
2 (2 - 0 - 4)
หลักมูลของชีวิต
๒ (๑.๕ - ๑ - ๓.๕)
Foundation of Life
2 (1.5 - 1 - 3.5)
กายอุปกรณ์ขนแนะนํ
ัR
า
๒ (๒ – ๐ – ๔)
Introduction to Prosthetics and Orthotics
2 (2 - 0 - 4)
จริ ยธรรมสําหรับวิชาชีพสุขภาพ
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Ethics for Health Professionals
2 (2 - 0 - 4)
วิชาเลือกเสรี
๒ (x – x – x)
Elective
2 (x – x – x)
๑๘ หน่ วยกิต **
รวมหน่ วยกิต
18 Credits**

หมายเหตุ * รายวิชานี Rเรี ยนตลอดปี การศึกษา
** จํานวนหน่วยกิตรวมอาจมีการเปลีย8 นแปลงตามวิชาเลือกเสรี

๒๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชันt ปี ที' ๑
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
ศศภท
LATH
ศศภอ
LAEN
วทคณ
SCMA
วทฟส
SCPY
วทฟส
SCPY
วทคม
SCCH
สมสค
SHSS

๑๐๑
101
๑๐๒
102
๑๐๓
103
๑๐๐
100
xxx
xxx
๑๘๒
182
๑๕๙
159
๑๑๐
110
๑๐๐
100
๑๖๐
160

ภาคการศึก ษาที' ๒
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
การศึกษาทัว8 ไปเพื8อการพัฒนามนุษย์
๐ (๐ - ๐ - ๐)*
General Education for Human Development
0 (0 - 0 - 0)*
สังคมศึกษาเพื8อการพัฒนามนุษย์
๐ (๐ - ๐ - ๐)*
Social Studies for Human Development
0 ( 0 - 0 - 0)*
ศิลปวิทยาการเพื8อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑ - ๒ - ๓)*
Arts and Sciences for Human Development
2 (1 - 2 - 3)*
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื8อการสื8อสาร
๓ (๒ - ๒ - ๕)*
Art of Using Thai Language in Communication
3 (2 - 2 - 5)*
ภาษาอังกฤษ (๑ รายวิชาจากกลุม่ ศศภอ ๑๐๔ และ ๑๐๖)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
English Level (1 course from LAEN 104 and 106)
3 (2 - 2 - 5)
สถิตศิ าสตร์ สําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Statistics for Health Science
2 (2 - 0 - 4)
ฟิ สิกส์เบื Rองต้ นสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Elementary Physics for Health Science
3 (3 - 0 - 6)
ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์ทวั8 ไป
๑ (๐ - ๓ - ๑.๕)
General Physics Laboratory
1 (0 - 3 – 1.5)
เคมีเชิงบูรณาการ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Integrated Chemistry
3 (3 - 0 - 6)
หลักการบริ หาร
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Principles of Administration
2 (2 - 0 - 4)
๑๙ หน่ วยกิต
19 Credits

รวมหน่ วยกิต อย่ างน้ อ ย

๒๙

หมายเหตุ * รายวิชานี Rเรี ยนตลอดปี การศึกษา

ชันt ปี ที' ๒
ศรกว
SIAN
ศรสร
SIPS
ศรพย
SIPA
ศรพค
SICP
ศรกอ
SIPO
ศรวฟ
SIRM
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO

๒๑๙
219
๒๑๙
219
๒๑๙
219
๒๑๑
211
๒๑๑
211
๒๑๑
211
๒๒๓
223
๒๒๔
224

ภาคการศึก ษาที' ๑
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
กายวิภาคศาสตร์
๔ (๓ - ๒ - ๗)
Anatomy
4 (3 - 2 - 7)
สรี รวิทยา
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Physiology
2 (2 - 0 - 4)
พยาธิวิทยา
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Pathology
2 (1 - 2 - 3)
พยาธิวิทยาคลินิก
๑ (๑ - ๐ - ๒)
Clinical Pathology
1 (1 - 0 - 2)
ชีวกลศาสตร์
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Biomechanics
3 (3 - 0 - 6)
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Rehabilitation Medicine
3 (3 - 0 - 6)
วัสดุศาสตร์ สําหรับกายอุปกรณ์
๑ (๑ - ๐ - ๒)
Materials Science for Prosthetics and Orthotics
1 (1 - 0 - 2)
ทักษะเทคนิคทางกายอุปกรณ์
๔ (๑ - ๖ - ๕)
Prosthetic and Orthotic Technical Skills
4 (1 - 6 - 5)
๒๐ หน่ วยกิต
20 Credits

รวมหน่ วยกิต

๓๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชันt ปี ที' ๒
ศรจว
SIPC
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO

๒๑๑
211
๒๒๕
225
๒๓๕
235
๒๓๖
236
๒๓๗
237
๒๓๘
238
๒๓๙
239

ภาคการศึก ษาที' ๒
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
จิตวิทยาปฏิบตั สิ ําหรับผู้ป่วยที8มีความพิการทางกาย
๑ (๑ - ๐ - ๒)
Psychology Practice for Persons with Physical Disabilities 1 (1 - 0 - 2)
การประเมินผู้ป่วยและการวิเคราะห์การเดิน
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Patient Assessment and Gait Analysis
2 (1 - 2 - 3)
วิทยาการกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Foot & Ankle Foot Orthotic Science
3 (3 - 0 - 6)
ปฏิบตั กิ ารกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า
๕ (๐ - ๑๐ - ๕)
Foot & Ankle Foot Orthotic Practice
5 (0 - 10 - 5)
รองเท้ าทางการแพทย์และการปรับแก้ รองเท้ า
๓ (๑ - ๔ - ๔)
Medical Footwear and Shoe Modification
3 (1 - 4 - 4)
วิทยาการกายอุปกรณ์เสริ มพยุงลําตัว
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Spinal Orthotic Science
2 (2 - 0 - 4)
ปฏิบตั กิ ารกายอุปกรณ์เสริ มพยุงลําตัว
๔ (๐ - ๘ - ๔)
Spinal Orthotic Practice
4 (0 - 8 - 4 )
๒๐
20

รวมหน่ วยกิต

๓๑

หน่ วยกิต
Credits

ชันt ปี ที' ๓
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO

๓๔๕
345
๓๔๖
346
๓๔๗
347
๓๔๘
348
๓๕๘
358

ภาคการศึก ษาที' ๑
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
วิทยาการกายอุปกรณ์เทียมระดับข้ อเท้ าและใต้ เข่า
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Science 3 (3 - 0 - 6)
ปฏิบตั กิ ารกายอุปกรณ์เทียมระดับข้ อเท้ าและใต้ เข่า
๕ (๐ - ๑๐ - ๕)
Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Practice 5 (0 - 10 - 5)
วิทยาการกายอุปกรณ์เทียมระดับข้ อเข่าและเหนือเข่า
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Science 3 (3 - 0 - 6)
ปฏิบตั กิ ารกายอุปกรณ์เทียมระดับข้ อเข่าและเหนือเข่า
๕ (๐ - ๑๐ - ๕)
Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Practice 5 (0 - 10 - 5)
ปฏิบตั กิ ารคลินิกกายอุปกรณ์เทียม
๔ (๐ - ๑๒ - ๔)
Clinical Practice in Prosthetics
4 (0 - 12 - 4)
๒๐ หน่ วยกิต
20 Credits

รวมหน่ วยกิต

๓๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชันt ปี ที' ๓
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO

๓๒๓
323
๓๒๔
324
๓๓๑
331
๓๓๒
332
๓๓๓
333
๓๕๙
359

ภาคการศึก ษาที' ๒
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
กระบวนการวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Research Process in Prosthetics and Orthotics
2 (2 - 0 - 4)
เครื8 องมือวิจยั ทางคลินิกกายอุปกรณ์
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Clinical Research Instrumentation in Prosthetics and Orthotics 2 (1 - 2 - 3)
วิทยาการกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ า ข้ อเท้ า และข้ อเข่า
๒ (๒ - ๐ - ๔)
Knee Ankle Foot Orthotic Science
2 (2 - 0 - 4)
ปฏิบตั กิ ารกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ า ข้ อเท้ า และข้ อเข่า
๓ (๐ - ๖ - ๓)
Knee Ankle Foot Orthotic Practice
3 (0 - 6 - 3)
วิทยาการกายอุปกรณ์เสริ มพยุง/ดามแขน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Upper Limb Orthotic Science
3 (2 - 2 - 5)
ปฏิบตั กิ ารคลินิกกายอุปกรณ์เสริ ม
๔ (๐ - ๑๒ - ๔)
Clinical Practice in Orthotics
4 (0 - 12 - 4)
๑๖ หน่ วยกิต
16 Credits

รวมหน่ วยกิต

๓๓

ชันt ปี ที' ๔
ศรกอ
SIPO

๔๒๗
427

ศรกอ
SIPO
ศรกอ

๔๔๗
447
๔๔๘

SIPO
ศรกอ
SIPO

448
๔๕๗
457

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxx
xxx
xxx
xxx

ภาคการศึก ษาที' ๑
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
เก้ าอี Rรถเข็นและที8นงั8 ดัดแปลงเฉพาะรายสําหรับคนพิการ
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Wheelchair and Seating for Persons with Physical 2 (1 - 2 - 3)
Disabilities
วิทยาการกายอุปกรณ์เทียมระดับแขน
๔ (๒ – ๔ – ๖)
Upper Limb Prosthetic Science
4 (2 - 4 - 6)
วิ ท ยาการกายอุป กรณ์ เ ที ย มระดับ เท้ า บางส่ ว น และกาย ๓ (๑ – ๔ – ๔)
อุปกรณ์เทียมระดับสะโพก
Partial Foot and Hip Disarticulation Prosthetic Science 3 (1 - 4 - 4)
การเตรี ยมพร้ อมก่อนประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์
๖ (๑ – ๑๕ – ๗)
Preparation for Clinical Experience in Prosthetics and 6 (1 – 15 – 7)
Orthotics
วิชาเลือกเสรี
๒ (x - x - x)
Electives
2 (x - x - x)
วิชาเลือกเสรี
๒ (x - x - x)
Electives
2 (x - x - x)
๑๙ หน่ วยกิต
19 Credits

รวมหน่ วยกิต

๓๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชันt ปี ที' ๔
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO

ภาคการศึก ษาที' ๒
จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ค้ น คว้ า)
๔๒๘ โครงการวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์
๓ (๐ - ๖ - ๓)
428 Research Project in Prosthetics and Orthotics
3 (0 - 6 - 3)
๔๕๘ ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์
๖ (๐ – ๑๘ – ๖)
458 Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics
6 (0 - 18 - 6)
๔๕๙ ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์ ณ หน่วยงานภายนอก
๖ (๐ – ๑๘ – ๖)
459 External Clinical Experience in Prosthetics and 6 (0 - 18 - 6)
Orthotics
๑๕ หน่ วยกิต
15 Credits

รวมหน่ วยกิต

๓๕

๓.๑.๕ แผนที'แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ระดับ หลั ก สู ต ร
(PLOs) สู่ร ายวิช า (curriculum mapping)
แสดงในภาคผนวก ๔
๓.๑.๖ คําอธิบ ายรายวิช า
รายวิชาต่อไปนี R เรี ยงลําดับตามหมวดวิชา กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษาทัว8 ไป หมวดวิชาเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิช าศึก ษาทั'วไป เรี ยงลําดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข
หมวดวิช าเฉพาะ/วิ ช าชี พ และหมวดวิช าเลื อ กเสรี เรี ยงลํ าดับตามรหัสตัวอักษรและตัวเลขซึ8ง
แสดงถึงกลุม่ วิชาตามรายละเอียดที8ระบุในหน้ า ๑๙
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา: ระบุตวั เลขหน่วยกิตรวมไว้ หน้ าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บมีความหมายดังนี R
● รายวิชาภาคทฤษฎี ที8ใช้ เวลาบรรยาย หรื ออภิปรายปั ญหา หรื อการศึกษาที8เทียบเท่าที8ใช้ เวลาไม่
น้ อยกว่า ๑๕ ชัว8 โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
● รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที8ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลอง หรื อการศึกษาที8เทียบเท่า ที8ใช้ เวลาไม่น้อยกว่า๓๐
ชัว8 โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
● การฝึ กงาน หรื อการฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิชาชีพ) ที8ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว8 โมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
หมวดวิช าศึก ษาทั'วไป

๓๐ หน่ วยกิต

กลุ่ม วิช าสังคมศาสตร์ แ ละมนุษยศาสตร์

๑๑ หน่ วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
มมศท ๑๐๑ การศึก ษาทั'วไปเพื'อ การพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General Education for Human Development
2 (1-2-3)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ความหมาย ความสํ า คัญ และความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช าศึ ก ษาทั8 ว ไปกั บ วิ ช าชี พ / วิ ช าเฉพาะ
ความเชื8อมโยงสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์
อย่าง มีวิจารณญาณ คุณสมบัตขิ องบัณฑิตที8พงึ ประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์
/ สถานการณ์ /ปั ญหา และการสังเคราะห์ แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหา หรื อปรั บปรุ งพัฒนาเหตุการณ์ /
๓๖
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สถานการณ์ เพื8อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื8น และสังคม การประยุกต์ความรู้ เพื8อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหา
กรณีศกึ ษา
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 สังคมศึก ษาเพื'อ การพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : หลักการและทฤษฎีพื Rนฐานที8เกี8ยวข้ องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปั ญหาที8สําคัญของสังคมไทยและ
สังคมโลก อาทิ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ สําคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / ปั ญหาและ
การสัง เคราะห์ แ นวทางแก้ ไ ข ป้อ งกัน ปั ญ หาหรื อ แนวทางปรั บ ปรุ ง พัฒ นาเหตุก ารณ์ / สถานการณ์ / เพื8 อ
คุณประโยชน์ตอ่ ตนเองและผู้อื8น และสังคมการประยุกต์ความรู้เพื8อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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 ศิล ปวิท ยาการเพื'อ การพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development
2 (1-2-3)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : มนุษยภาพในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหาเกี8 ยวกับวิวัฒนาการที8
สําคัญทางด้ านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัย
และผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ ไข ป้องกันปั ญหา หรื อ

๓๗

แนวทางปรับปรุ งพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื8อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื8นและสังคม การประยุกต์
ความรู้เพื8อเสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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 หลัก การบริห าร
๒ (๒-๐-๔)
SHHU 160 Principles of Administration
2 (2-0-4)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : พื นR ฐานทางด้ า นการบริ ห าร การทํ า งานเป็ น หมู่ ค ณะ ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ปรั ช ญาและ
พัฒนาการทางทฤษฎี ทางการบริ หาร ลักษณะทัว8 ไปของการบริ หารเปรี ยบเที ยบ การบริ หารราชการกับการ
บริ หารธุรกิจ การจัดองค์การ หลักและกระบวนการบริ หาร แนวคิดและรูปแบบของการบริ หารงานในสมัยใหม่
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 จริยธรรมสําหรั บ วิช าชีพ สุข ภาพ
๒ (๒-๐-๔)
SIPO 104 Ethics for Health Professionals
2 (2-0-4)
วิช าบังคับ ก่ อ น :
Prerequisite :
หลักการและแนวคิดทฤษฎีเกี8ยวกับจริ ยศาสตร์ หลักจริ ยธรรมในวิชาชีพกายอุปกรณ์ ความรู้ เบื Rองต้ น
เกี8ยวกับกฎหมายในวิชาชีพกายอุปกรณ์ สิทธิของผู้ป่วย สิทธิโดยอิสระของผู้ป่วยในการเลือกวิธีรักษาตนเอง
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบั ผู้ป่วย หลักการให้ ข้อมูลให้ คําปรึกษา และให้ คําแนะนําแก่ผ้ ปู ่ วย การปฏิบตั ิตวั
ต่อผู้ป่วยแบบองค์รวม พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมด้ านการให้ คําปรึกษาและการสื8อสาร ประเด็นทางจริ ยธรรมและ
การแก้ ปัญหาในวิชาชีพกายอุปกรณ์ การวิเคราะห์ปัญหาจริ ยธรรมทางการแพทย์
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

๓๘
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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
กลุ่ม วิช าภาษา

๙ หน่ วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
ศศภท ๑๐๐ ศิล ปะการใช้ ภ าษาไทยเพื'อ การสื'อ สาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ศิลปะการใช้ ภาษาไทย ทักษะการใช้ ภาษาไทยในด้ านการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียนและการคิด
เพื8อการสื8อสารได้ อย่างถูกต้ อง 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)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : โครงสร้ าง ไวยากรณ์ และศัพ ท์ ภ าษาอั ง กฤษในบริ บ ทที8 เ กี8 ย วข้ องกั บ การใช้ ภาษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจําวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทังกลยุ
R ทธ์ ในการ
อ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟั งเพื8อจับใจความสําคัญ การออกเสียง และการพูดสื8อสารในชันR
เรี ยนระดับบทสนทนา
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
LAEN 104 English Level 2
วิช าบังคับ ก่ อ น : -

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

๓๙

Prerequisite : คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ ภาษาอังกฤษในบริ บททางสังคมปั จจุบนั ทักษะการสนทนาใน
กลุม่ ย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้ า และเนื Rอหาการอ่านและการฟั งเรื8 องต่างๆ
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)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : กลยุ ท ธ์ ที8 สํ า คั ญ ในทั ก ษะการใช้ ภาษาทั งR สี8 การอ่ า นและการฟั งจากแหล่ ง ต่ า งๆ การพู ด ใน
ชีวิตประจําวัน และการเขียนระดับย่อหน้ าและเรี ยงความสันๆ
R รวมทังทั
R กษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียง
และคําศัพท์ เน้ นภาษาอังกฤษที8ใช้ ในชีวิตประจําวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื Rอหาเกี8ยวกับสังคมโลก
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)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : บูร ณาการทักษะภาษาอัง กฤษ โดยการฝึ กอ่านข่าว บทความวิ จัย ความคิดเห็ น และเนื อR หาทาง
วิชาการ เพื8อความเข้ าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้ นประเด็นซึ8งช่วยให้ นกั ศึกษารู้ เกี8ยวกับ
สัง คมโลก ฝึ กการฟั ง ข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์ จ ากสื8 อมัล ติมี เ ดี ยและอิ นเตอร์ เ น็ ต การสนทนาใน
สถานการณ์ตา่ งๆ รวมทังการฝึ
R
กพูดในที8ชมุ ชน การนําเสนอและการทําบทบาทสมมุติ ฝึ กการเขียนเรี ยงความ
รู ปแบบโดยใช้ การอ้ างอิงและบรรณานุกรม ทังนี
R Rรวมทังการฝึ
R
กทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและ
คําศัพท์ในบริ บทที8เหมาะสม
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
๔๐

มคอ. ๒
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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
กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ -คณิต ศาสตร์ (ส่ วนที'จ ัด เป็ นหมวดวิช าศึก ษาทั'วไป)

๑๐ หน่ วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

วทชว ๑๑๖ ชีววิท ยาขันt แนะนํา
SCBI 116 Introductory Biology
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : เคมีพื Rนฐานของสิ8งมีชีวิตและชี วโมเลกุลของสิ8งมี ชีวิต ชีววิทยาระดับเซลล์ การสร้ างพลังงานของ
เซลล์ พันธุศาสตร์ โรคทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยุกต์ทางการแพทย์ หลักวิวฒ
ั นาการ
วิวฒ
ั นาการมนุษย์ ระบบนิเวศและปั ญหาทางมลพิษและความหลากหลายทางชีวภาพ
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 สถิต ศิ าสตร์ ส าํ หรั บ วิท ยาศาสตร์ ส ุข ภาพ
๒ (๒-๐-๔)
SCMA 182 Statistics for Health Science
2 (2-0-4)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็ นและการแจกแจงความน่าจะเป็ นในเหตุการณ์ตา่ งๆ การแปล
ความค่าสถิ ติ สถิ ติพ รรณนา การซักตัวอย่างเพื8 อให้ ไ ด้ ตัวแทนที8 ดีข องประชากรและการนํ าไปใช้ ใ นการ
ประมาณค่า และการทดสอบสมมุตฐิ าน
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.

๔๑

วทฟส ๑๕๙ ฟิ สิก ส์ เ บือt งต้ น สําหรั บ วิท ยาศาสตร์ ส ุข ภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SCPY 159 Elementary Physics for Health Science
3 (3-0-6)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : หูและการได้ ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ไฟฟ้าในร่างกาย และอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม
นิวเคลียส และเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
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 เคมีเ ชิงบูร ณาการ
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 100 Integrated Chemistry
3 (3-0-6)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : คําจํากัดความ พัฒนาการและความเป็ นมาของวิชาเคมี การค้ นพบอะตอมและโมเลกุล สมบัติของ
ธาตุและการเกิดเป็ นสารประกอบ ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี8ยวกับพฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในภาวะ
แก๊ ส ของเหลว และของแข็ง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน และปั จจัยที8มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยา สารประกอบ
ธรรมชาติ และสารสมัยใหม่ที8มีสมบัตติ ามประสงค์ ปั ญหาที8เกิดจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และผลกระทบต่อ
สิ8งมีชีวิตและสิ8งแวดล้ อม
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.

๔๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดวิช าชีพ /วิช าเฉพาะ

๑๑๑ หน่ วยกิต

กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ -คณิต ศาสตร์ (ส่ วนที'จ ัด เป็ นหมวดวิช าชีพ /วิช าเฉพาะ)

๓ หน่ วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๒ (๑.๕ -๑-๓.๕)
2 (1.5 -1-3.5)

วทชว ๑๑๗ หลัก มูล ของชีวิต
SCBI 117 Foundation of Life
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การจัดจํ าแนกอาณาจักรของสิ8งมีชีวิต การสื บพันธุ์และชี ววิทยาการเจริ ญของคนและสัตว์ อื8น การ
ทํางานของระบบต่างๆในร่ างกายคนและสัตว์ รวมทังโรคและความผิ
R
ดปกติบางประการของระบบประสาท
อวัยวะรับความรู้ สึกและตอบสนอง ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ ท่อ ระบบแลกเปลี8ยนแก๊ ส ระบบหมุนเวียน
โลหิต และระบบภูมิค้ มุ กัน และปฏิบตั กิ ารพื 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 ปฏิบ ัต กิ ารฟิ สิก ส์ ท' ัวไป
๑ (๐-๓-๑)
SCPY 110 General Physics Laboratory
1 (0-3-1)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การทดลองฟิ สิกส์พื Rนฐานที8เกี8ยวข้ องกับหลักสูตรฟิ สิกส์ที8นกั ศึกษาแต่ละคณะกําลังศึกษา
Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in
each faculty

๔๓

กลุ่ม วิช าพืนt ฐานวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์

๑๘ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๔ (๓-๒-๗)
4 (3-2-7)

ศรกว ๒๑๙ กายวิภ าคศาสตร์
SIAN 219 Anatomy
วิช าบังคับ ก่ อ น : สอบผ่ านทุก รายวิช าในชันt ปี ที' ๑
Prerequisite : Pass all subjects in 1st academic year
มหกายวิ ภ าคของร่ างกายมนุษย์ ใ นด้ านโครงสร้ าง หน้ าที8 การทํ างานและความสัม พันธ์ ร ะหว่ า ง
โครงสร้ างต่างๆ ของส่วนศีรษะ หน้ าและลําคอ แขนและร่ างแหเส้ นประสาทระดับแขน ผนังหน้ าอกและ
อวัยวะภายในช่องอก ผนังท้ องและอวัยวะภายในช่องท้ อง ผนังลําตัวทางด้ านหลัง กระดูกสันหลังและไขสัน
หลัง โครงสร้ างต่าง ๆ ของขา ร่างแหเส้ นประสาทระดับบันเอวและก้
R
นกบ ผนังเชิงกรานและอวัยวะภายในช่อง
เชิงกราน สมอง กายวิภาคส่วนผิวและปฏิบตั กิ ารชําแหละศพ
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 สรี ร วิท ยา
๒ (๒-๐-๔)
SIPS 219 Physiology
2 (2-0-4)
วิช าบังคับ ก่ อ น : สอบผ่ านทุก รายวิช าในชันt ปี ที' ๑
Prerequisite : Pass all subjects in 1st academic year
หน้ าที8 และกลไกการทํ างานของระบบต่างๆ ในภาวะปกติของร่ างกายมนุษย์ ระบบกล้ ามเนื อR และ
กระดูก ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ ท่อ ระบบขับถ่ายปั สสาวะ ระบบทางเดินอาหาร
เมตาบอลิซมึ และการควบคุม อุณหภูมิกาย
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 พยาธิวิท ยา
๒ (๑-๒-๓)
SIPA 219 Pathology
2 (1-2-3)
วิช าบังคับ ก่ อ น : เคยศึก ษาหรื อ ศึก ษาร่ วมกับ วิช า ศรกว ๒๑๙ และ ศรสร ๒๑๙
Prerequisite : Has been studied or study with courses of SIAN 219 and SIPS 219
๔๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

สาเหตุ กลไก และการเปลี8ยนแปลงพื Rนฐานของเซลล์และเนื Rอเยื8อของร่ างกายเมื8อเกิดโรค และพยาธิ
วิทยาของโรคตามระบบที8มีความสําคัญและ/หรื อพบบ่อย
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 พยาธิวิท ยาคลิน ิก
๑ (๑-๐-๒)
SIPC 211 Clinical Pathology
1 (1-0-2)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : หลักการสืบค้ น การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการด้ านจุลทรรศนศาสตร์ เคมีคลินิก วิทยาเซรุ่ ม โลหิตวิทยา
และพยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล
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)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : หลักการพื Rนฐานทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ทางคิเนติกส์และคิเนมาติกส์ของการเคลื8อนไหวแบบ
เชิงเส้ นและเชิงมุม ชีวกลศาสตร์ พื Rนฐานของระบบกล้ ามเนื Rอ กระดูก การจัดทรงท่าและกลไกการควบคุมการ
ทรงท่ า ที8 ดี การวิ เ คราะห์ ก ารเดิ น ปกติ ข องมนุ ษ ย์ และการเดิ น ที8 ผิ ด ปกติ ศึ ก ษาสภาพการทํ า งานที8 มี
ความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนต่างๆของร่ างกายมนุษย์และสิ8งแวดล้ อม ชีวกลศาสตร์ กลไกการทํางาน และแรงที8
กระทําต่อรยางค์ส่วนบนและส่วนล่าง รวมถึงกระดูกสันหลังของร่ างกายมนุษย์ การประยุกต์ความรู้ พื Rนฐาน
ทางชีวกลศาสตร์ ของร่างกายกับกายอุปกรณ์เสริ มและกายอุปกรณ์เทียม
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 จิต วิท ยาปฏิบ ัต สิ าํ หรั บ ผู้ป่ วยที'ม ีค วามพิก ารทางกาย
SIPC 211 Psychology Practice for Persons with Physical Disabilities
วิช าบังคับ ก่ อ น : ๔๕

๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

Prerequisite : พื นR ฐานด้ า นจิ ต วิ ท ยา จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ปฏิ กิ ริ ย าทางจิ ต ใจต่ อ การสู ญ เสี ย วิ ธี ก ารเข้ า หาและ
ติดต่อสื8อสารกับผู้ป่วย/ที8มีความพิการทางกาย
Basic Psychology; Clinical Psychology; Psychological reaction to loss; How to approach and
communication for persons with physical disabilities
ศรวฟ ๒๑๑ เวชศาสตร์ ฟืt น ฟู
๓ (๓-๐-๖)
SIRM 211 Rehabilitation Medicine
3 (3-0-6)
วิช าบังคับ ก่ อ น : เคยศึก ษาหรื อ ศึก ษาร่ วมกับ วิช า ศรพย ๒๑๙
Prerequisite : Has been studied or study with courses of SIPA 219
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการฟื นR ฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ทีมงานฟื นR ฟูสมรรถภาพผู้ป่วย หลักการ
เบื Rองต้ นเกี8ยวกับการประเมินและการฟื นR ฟูสภาพผู้ป่วย เวชศาสตร์ ฟืนR ฟูและทีมงาน เป้าหมายและหลักการ
ของการฟื Rน ฟู การประเมิ น ด้ า นการฟื R น ฟู คุณ ภาพชี วิ ต กิ จ วัต รประจํ า วัน กายภาพบํ า บัด และ
กิจกรรมบําบัดในขันแนะนํ
R
า การตรวจกํ าลังกล้ ามเนื Rอ การตรวจพิสยั ของข้ อ การฟื นR ฟูสมรรถภาพของโรค
หรื อภาวะต่าง 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 กระบวนการวิจ ัยด้ านกายอุป กรณ์
๒ (๒-๐-๔)
SIPO 323 Research Process in Prosthetics and Orthotics
2 (2-0-4)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : แนะนํากระบวนการวิจยั ปั ญหาวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจยั สถิติทางการวิจยั
ตัวอย่างงานวิจยั ทางกายอุปกรณ์ ส่วนประกอบของโครงร่ างงานวิจยั ; การนําเสนองานวิจยั จริ ยธรรมทางการ
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

๔๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่ม วิช าพืนt ฐานด้ านกายอุป กรณ์

๗ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ศรกอ ๑๒๓ กายอุป กรณ์ ข ันt แนะนํา
SIPO 123 Introduction to Prosthetics and Orthotics
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : คําศัพท์และความหมายในกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริ ม หน้ าที8ของนักกายอุปกรณ์ ความรู้
เบื อR งต้ นเกี8 ยวกับคลิ นิกกายอุปกรณ์ ประวัติกายอุปกรณ์ เ ที ยมและกายอุปกรณ์ เ สริ ม ในประเทศไทย การ
ให้ บริ การด้ านกายอุปกรณ์ ในประเทศและต่างประเทศ จรรยาบรรณ กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับเกี8 ยวกับ
กายอุปกรณ์ การดูแลแบบผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง การฟื นR ฟูสมรรถภาพโดยชุมชน การสื8อสารกับผู้ป่วย
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 วัส ดุศ าสตร์ ส าํ หรั บ กายอุป กรณ์
๑ (๑-๐-๒)
SIPO 223 Materials Science for Prosthetics and Orthotics
1(1-0-2)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : บทนํ า วัส ดุสํ า หรั บ งานกายอุ ป กรณ์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละคุณ ลัก ษณะของวัส ดุป ระเภทไม้ การ
ประยุกต์ใช้ และคุณลักษณะของวัสดุประเภทพลาสติก การประยุกต์ใช้ และคุณลักษณะ ของวัสดุประเภทหนัง
การประยุกต์ใช้ และคุณลักษณะของวัสดุประเภทโลหะ การประยุกต์ใช้ และคุณลักษณะของวัสดุประเภทผ้ า
การประยุกต์ใช้ และคุณลักษณะของวัสดุประเภทสารเคมี
Introduction to material science in prosthetics and orthotics; application and properties of
wood, thermoplastic, leather, metal, fabric, chemical material
ศรกอ ๒๒๔ ทัก ษะเทคนิค ทางกายอุป กรณ์
SIPO 224 Prosthetic and Orthotic Technical Skills
วิช าบังคับ ก่ อ น : ๔๗

๔ (๑-๖-๕)
4 (1-6-5)

Prerequisite : ความรู้ พื Rนฐานและการฝึ กทักษะทางเทคนิคทางกายอุปกรณ์ หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ทักษะในการใช้ เครื8 องมื อทางกายอุปกรณ์ เครื8 องมือที8ใช้ ไฟฟ้าและเครื8 องจักร วัสดุที8ใช้ ในกายอุปกรณ์ วัสดุ
ศาสตร์ หลักการการเลือกใช้ วสั ดุ
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
กลุ่ม วิช ากายอุป กรณ์

๘๓ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

ศรกอ ๒๒๕ การประเมิน ผู้ป่ วยและการวิเ คราะห์ ก ารเดิน
SIPO 225 Patient Assessment and Gait Analysis
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ข้ อมูลเบื Rองต้ นเกี8ยวกับการตรวจประเมินคนไข้ วิธีการซักประวัติ หลักการตรวจประเมินคนไข้ วิธีการ
ตรวจประเมินคนไข้ สําหรับกายอุปกรณ์เสริ ม วิธีการตรวจประเมินคนไข้ สําหรับกายอุปกรณ์เทียม การประยุกต์
ข้ อมูลที8 ได้ เพื8 อการวางแผนการรั กษา เครื8 องมื อสํ าหรั บการวิเคราะห์ การเดิน ท่าเดินปกติ ท่าเดินที8 ผิดปกติ
หลักการวิเคราะห์การเดิน
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 วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริม ระดับ เท้ าและข้ อ เท้ า
๓ (๓-๐-๖)
SIPO 235 Foot & Ankle Foot Orthotic Science
3 (3-0-6)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ชีวกลศาสตร์ ของรยางค์สว่ นล่าง พยาธิวิทยาของเท้ า การตรวจประเมินร่างกายและการเดินของผู้ป่วย
หลักการพื Rนฐานของกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า ความหลากหลายของกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ า
และข้ อเท้ า วัสดุที8ใช้ ในการผลิต การพิจารณาคําสัง8 การรักษาเพื8อใช้ กายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า การ
ืR R
ทํ า Padding และ Posting รองเท้ าและการดัดแปลงรองเท้ า หลักการพื นฐานของกายอุ
ปกรณ์ เสริ ม ระดับ

๔๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

รยางค์ล่าง ความหลากหลายของกายอุุปกรณ์ เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า หลักการพื Rนฐานของการพิจารณา
คําสัง8 การรักษาโดยใช้ กายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า
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 ปฏิบ ัต กิ ารกายอุป กรณ์ เ สริม ระดับ เท้ าและข้ อ เท้ า
๕ (๐-๑๐-๕)
SIPO 236 Foot & Ankle Foot Orthotic Practice
5 (0-10-5)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การตรวจประเมินร่ างกายและการเดินของผู้ป่วย การหล่อแบบและเทคนิคการผลิตแผ่นรองเท้ า การ
ทํา Padding และ Posting วิธีการทดลองใส่และแก้ ไขอุปกรณ์แผ่นรองเท้ า การหล่อแบบและเทคนิคการผลิต
อุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าชนิด แข็ง วิธีการทดลองใส่และแก้ ไขอุปกรณ์เสริ มประคองเท้ าชนิดแข็ง การหล่อแบบ
อุปกรณ์ เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า วิธีการทดลองใส่และแก้ ไขอุปกรณ์ เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า เทคนิคการ
ติดตังข้
R อเท้ าของอุปกรณ์เสริ ม
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 รองเท้ าทางการแพทย์ แ ละการปรั บ แก้ ร องเท้ า
๓ (๑-๔-๔)
SIPO 237 Medical Footwear and Shoe Modification
3 (1-4-4)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การประเมินความผิดปกติของเท้ าและรยางค์ส่วนล่าง การพิจารณาทางคลินิกสําหรับการใช้ รองเท้ า
ทางการแพทย์และการปรับแก้ รองเท้ าสําหรับพยาธิ สภาพเท้ าที8เกี8ยวข้ อง แนวทางการรักษาทางกายอุปกรณ์
การเลือกใช้ วสั ดุ การออกแบบ การลองสวมใส่ หน้ าที8 คุณสมบัติทางชีวกลศาสตร์ ขันตอนวิ
R
ธีการตัดรองเท้ า
ทางการแพทย์ และการปรับแก้ รองเท้ า การใช้ รองเท้ าในการรักษาโรคและความผิดปกติ ผลของการใส่รองเท้ า
และกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าที8เหมาะสม การประยุกต์ใช้ ความรู้ เพื8อทําหุ่นรองเท้ า กายอุปกรณ์เฉพาะทาง
เท้ า รองเท้ าทางการแพทย์ และการปรับแก้ รองเท้ า
๔๙

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 วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริม พยุงลําตัว
๒ (๒-๐-๔)
SIPO 238 Spinal Orthotic Science
2 (2-0-4)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ทบทวนกายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ โรคหรื อภาวะผิดปรกติที8เกี8ยวข้ องกับลําตัว หลักการทางด้ าน
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟูและการออกกํ าลังการของผู้ป่วยที8เกี8 ยวข้ องกับกระดูกสันหลัง หลักการพิจารณาคําสั8ง การ
รักษา หลักการการรักษา ความหลากหลากของกายอุปกรณ์เสริ มส่วนลําตัว แผนการรักษาสําหรับผู้ป่วยที8มี
ภาวะกระดูกสันหลัง คด การประเมิ นด้ วยฟิ ล์ ม เอกซเรย์ และ การพิจ ารณาหลักทางชี วกลศาสตร์ ต่ อ การ
ออกแบบกายอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิคการประเมินร่ างกาย การสื8อสารกับผู้ป่วย การหล่อแบบ ปรับแต่งหุ่นปูน
การทดลองสวมใส่และปรับแก้ ไขกายอุปกรณ์เสริ มส่วนลําตัว
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 ปฏิบ ัต กิ ารกายอุป กรณ์ เ สริม พยุงลําตัว
๔ (๐-๘-๔)
SIPO 239 Spinal Orthotic Practice
4 (0-8-4)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การสาธิ ตและการปฏิ บัติเ พื8 อการรั กษาด้ วยกายอุปกรณ์ ใ นผู้ป่วยที8 มีภ าวะผิ ดปกติข องลํ าตัว การ
สื8อสารและการประเมินผู้ป่วย การพิจารณาคําสัง8 กายอุปกรณ์เสริ ม หลักการทางชีวกลศาสตร์ ในการออกแบบ
กายอุปกรณ์ ที8เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละราย การเลื อกวัสดุที8เหมาะสม การหล่อแบบ ปรั บแต่งหุ่นปูน การ
ทดลองสวมใส่และปรับแก้ ไขกายอุปกรณ์ เสริ มส่วนลําตัวการประเมินการลองสวมใส่และหน้ าที8ของอุปกรณ์
การปรั บแก้ ตามความจํ าเป็ นเพื8 อให้ ได้ การทํ างานที8 ดีที8สุดสํ าหรั บผู้ป่วยเฉพาะราย การให้ ความรู้ แก่ผ้ ูป่วย
ผู้ดแู ลผู้ป่วยและครอบครัวในการใช้ และดูแลกายอุปกรณ์เสริ ม
๕๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

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 วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ ทียมระดับ ข้ อ เท้ าและใต้ เ ข่ า
๓ (๓-๐-๖)
SIPO 345 Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Science
3 (3-0-6)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : หลักการทางกายวิภาคและความบกพร่ องทางกายภาพและทางการใช้ งานที8เกี8ยวข้ องกับผู้ที8ถกู ตัดขา
ระดับใต้ เข่าและระดับข้ อเท้ า ข้ อมูลพื Rนฐานและหลักการทางชีวกลศาสต์ของกายอุปกรณ์เทียมสําหรับผู้ที8ถูก
ตัดขาระดับใต้ เข่าและระดับข้ อเท้ า องค์ประกอบต่างๆ ความหลากหลากของรู ปแบบและวัสดุที8ใช้ หลักการ
ตรวจประเมินร่ างกายที8เกี8 ยวข้ อง การพิจารณาคําสัง8 รู ปแบบการรั กษาด้ วยกายอุปกรณ์ หลักการประดิษฐ์
จัดทํา การจัดแนว การลองสวมใส่ และการปรับแก้ ไขกายอุปกรณ์เทียมสําหรับผู้ที8ถูกตัดขาระดับใต้ เข่าและ
ระดับข้ อเท้ า การวิเคราะห์การเดิน การฝึ กเดินกับกายอุปกรณ์เทียมระดับใต้ เข่าและระดับข้ อเท้ า การให้ ความรู้
แก่ผ้ ปู ่ วย
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 ปฏิบ ัต กิ ารกายอุป กรณ์ เ ทียมระดับ ข้ อ เท้ าและใต้ เ ข่ า
๕ (๐-๑๐-๕)
SIPO 346 Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic Practice
5 (0-10-5)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การฝึ กปฏิบตั ิการทําขาเทียมสําหรับผู้ที8สญ
ู เสียรยางค์ในระดับใต้ เข่า และระดับข้ อเท้ า การออกแบบ
กายอุปกรณ์ ตามหลักชี วกลศาสตร์ การเลื อกใช้ วัสดุและส่วนประกอบของขาเที ยมให้ เหมาะสม การตรวจ

๕๑

ประเมินร่างกาย การสื8อสาร การหล่อเบ้ าขาเทียม การแต่งปูน การขึ Rนรูป การจัดแนว การสวมใส่ การวิเคราะห์
การเดิน การประเมินและการปรับแก้ ไขปั ญหา
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 วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ ทียมระดับ ข้ อ เข่ าและเหนือ เข่ า
๓ (๓-๐-๖)
SIPO 347 Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Science
3 (3-0-6)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ และการทําหน้ าที8ของร่ างกาย ที8เกิดจากสูญเสียรยางค์ในระดับข้ อ
เข่า และระดับเหนือเข่า การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การพิจารณาคําสัง8 การรักษา
ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวัสดุที8ใช้ และหลักการประดิษฐ์ หลักการจัดแนวขาเทียม หลักการลองสวมและ
หลักการปรับปรุงแนวการเดินด้ วยกายอุปกรณ์เทียมในระดับข้ อเข่า และระดับเหนือเข่า
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 ปฏิบ ัต กิ ารกายอุป กรณ์ เ ทียมระดับ ข้ อ เข่ าและเหนือ เข่ า
๕ (๐-๑๐-๕)
SIPO 348 Knee Disarticulation and Transfemoral Prosthetic Practice
5 (0-10-5)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การสาธิตและการปฏิบตั ิ เพื8อดูแลความบกพร่ องทางกาย จิตใจ และการทําหน้ าที8ของร่ างกาย ของผู้ที8
สูญเสียรยางค์ในระดับข้ อเข่า และระดับเหนือเข่า การประเมิน การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลัง
การผ่าตัด การพิจารณาคําสัง8 การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวัสดุที8ใช้ หลักการประดิษฐ์ จดั ทํา การ
จัดแนวขาเทียม การลองสวมและการปรับปรุ งแนวการเดินด้ วยกายอุปกรณ์ เทียมในระดับข้ อเข่า และระดับ
เหนือเข่า จริ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย หลักมนุษยสัมพันธ์
the demonstration and practice of the physical, mental and functional deficits following knee
disarticulation and transfemoral amputation; patient assessment; medical treatment; pre- and postoperative prosthetic care; prescription considerations; biomechanics; prosthetic materials and
๕๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

components; principles of fabrication, fitting, dynamic alignment of knee disarticulation and
transfemoral prostheses; professional ethics; patients’ rights, human relations
ศรกอ ๓๕๘ ปฏิบ ัต กิ ารคลิน ิก กายอุป กรณ์ เ ทียม
๔ (๐-๑๒-๔)
SIPO 358 Clinical Practice in Prosthetics
4 (0-12-4)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การปฏิบตั ิทางคลินิกที8ได้ รับการกํ ากับดูแลในการให้ บริ การทางกายอุปกรณ์เทียมแก่ประชาชนทัว8 ไป
ทบทวนการประเมินทางชี วกลศาสตร์ และทางคลินิก การวิเคราะห์ การเดิน รายงานทางการแพทย์ ทบทวน
กรณีศกึ ษาโดยการแลกเปลี8ยนความรู้ระหว่างเพื8อนและอาจารย์ในการผลิตหรื อปรับแก้ กายอุปกรณ์เทียม การ
แสดงความสามารถทางวิชาชีพ ทัศนคติและมาตรฐานที8เหมาะสม การมีปฏิสมั พันธ์ การติดต่อสื8อสาร ความ
เป็ นมืออาชีพในสถานที8ทํางานและการทํางานเป็ นทีม การวางแผนและจัดการการปฏิบตั ทิ างคลินิก
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' อ งมือ วิจ ัยทางคลิน ิก กายอุป กรณ์
๒ (๑-๒-๓)
SIPO 324 Clinical Research Instrumentation in Prosthetics and Orthotics
2 (1-2-3)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : แนะนําเครื8 องมือวิจยั ทางคลินิกด้ านกายอุปกรณ์ การวัดผลลัพธ์ในกายอุปกรณ์ การวัดการเคลื8อนไหว
การวัดโหลดและความดัน การวิเคราะห์การเคลื8อนไหวแบบสามมิติ การวัดการเผาผลาญและการใช้ พลังงาน
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 วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริม ระดับ เท้ า ข้ อ เท้ า และข้ อ เข่ า
SIPO 331 Knee Ankle Foot Orthotic Science
วิช าบังคับ ก่ อ น : ๕๓

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

Prerequisite : การประเมินความผิดปกติของรยางค์ส่วนล่าง ได้ แก่ ข้ อสะโพก ข้ อเข่า และข้ อเท้ า การประเมินทาง
คลินิกเพื8อพิจารณาการออกแบบอุปกรณ์ และการปรับแก้ รักษา ตามพยาธิสภาพที8เกี8ยวข้ อง กายอุปกรณ์เสริ ม
ระดับข้ อสะโพกและข้ อเข่าเฉพาะสําหรับเด็ก แนวทางการรักษาทางการใช้ กายอุปกรณ์ การประเมินในการ
เลือกใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ คุณสมบัติทางชีวกลศาสตร์ ข้ อบ่งใช้ ขันตอนการประดิ
R
ษฐ์ การสวมใส่และการปรั บแต่ง
อุปกรณ์ ผลกระทบของกายอุปกรณ์ที8มีผลต่อการรักษา การประเมินปั ญหาทางคลินิกที8มีผลกระทบต่อการใช้
กายอุปกรณ์เพื8อประยุกต์ในการแก้ ปัญหาทางคลินิก
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 ปฏิบ ัต กิ ารกายอุป กรณ์ เ สริม ระดับ เท้ า ข้ อ เท้ า และข้ อ เข่ า
๓ (๐-๖-๓)
SIPO 332 Knee Ankle Foot Orthotic Practice
3 (0-6-3)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การปฏิ บัติเ พื8 อการประดิษฐ์ อุปกรณ์ สําหรั บผู้ป่วยที8 มี ความผิดปกติข องรยางค์ ส่วนล่าง ได้ แ ก่ ข้ อ
สะโพก ข้ อเข่า และข้ อเท้ า การประเมินทางคลินิกเพื8อพิจารณาการออกแบบอุปกรณ์ และการปรับแก้ รักษา
ตามพยาธิสภาพที8เกี8 ยวข้ อง แนวทางการรักษาทางการใช้ กายอุปกรณ์ ทางคลินิก การประเมินในการเลื อกใช้
วัสดุอุปกรณ์ เพื8 อสอดคล้ องการแผนการรั กษา ข้ อบ่งใช้ ขันR ตอนการประดิษฐ์ การสวมใส่และการปรั บแต่ง
อุปกรณ์ ผลกระทบของกายอุปกรณ์ที8มีผลต่อการรักษา การประเมินปั ญหาทางคลินิกที8มีผลกระทบต่อการใช้
กายอุปกรณ์เพื8อประยุกต์ในการแก้ ปัญหาทางคลินิก
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 วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริม พยุง/ดามแขน
SIPO 333 Upper Limb Orthotic Science
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ๕๔

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ทบทวนกายวิ ภ าคศาสตร์ ชี วกลศาสตร์ โรคหรื อภาวะผิ ดปกติที8เ กี8 ยวข้ องกับรยางค์ บน หลักการ
พิ จ ารณาคํ าสั8ง การรั กษา วัส ดุที8ใ ช้ ใ นการทํ ากายอุปกรณ์ เ สริ ม ส่วนรยางค์ บน ความหลากหลากของกาย
อุปกรณ์เสริ มส่วนรยางค์บน เทคนิคการประเมินร่ างกาย การหล่อแบบ ปรับแต่งหุน่ ปูน การทดลองสวมใส่และ
ปรับแก้ ไขกายอุปกรณ์เสริ มส่วนรยางค์บน
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 ปฏิบ ัต กิ ารคลิน ิก กายอุป กรณ์ เ สริม
๔ (๐-๑๒-๔)
SIPO 359 Clinical Practice in Orthotics
4 (0-12-4)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การปฏิบตั ิทางคลินิกที8ได้ รับการกํากับดูแลในการให้ บริ การทางกายอุปกรณ์เสริ มแก่ประชาชนทัว8 ไป
ทบทวนการประเมินทางชีวกลศาสตร์ และทางคลินิก รายงานทางการแพทย์รวมถึงผลการตรวจทางรังสีวิทยา
ทบทวนกรณี ศึกษาโดยการในการผลิตหรื อปรั บแก้ กายอุปกรณ์ เ สริ ม การแสดงความสามารถทางวิ ช าชี พ
ทัศนคติและมาตรฐานที8เหมาะสม การมีปฏิสมั พันธ์ การติดต่อสื8อสาร ความเป็ นมืออาชีพในสถานที8ทํางาน
และการทํางานเป็ นทีม การวางแผนและจัดการการปฏิบตั ทิ างคลินิก
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 เก้ าอีรt ถเข็น และที'น' ังดัด แปลงเฉพาะรายสําหรั บ คนพิก าร
๒ (๑-๒-๓)
SIPO 427 Wheelchair and Seating for Persons with Physical Disabilities
2 (1-2-3)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ข้ อมูลเบื Rองต้ นเกี8ยวกับผู้ใช้ รถเข็นคนพิการ การให้ บริ การรถเข็นสําหรับคนพิการ การเคลื8อนย้ ายด้ วย
รถเข็นคนพิการ การนัง8 ตรงและการเคลื8อนย้ าย แผลกดทับ รถเข็นคนพิการที8เหมาะสม เบาะรองนัง8 และการทํา

๕๕

เบาะรองนั8ง การตรวจและการประเมินร่ างกาย การออกแบบรถเข็นคนพิการ การลองรถเข็นคนพิการ การ
ฝึ กอบรมผู้ใช้ การบํารุงรักษาและการซ่อมแซม การตรวจติดตามผล
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 วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ ทียมระดับ แขน
๔ (๒-๔-๖)
SIPO 447 Upper Limb Prosthetic Science
4 (2-4-6)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ภาพรวม ทฤษฎี ทั8วไป ระดับของการตัดรยางค์ส่วนบน การบกพร่ องทางรยางค์ส่วนบนแต่กําเนิ ด
อุปกรณ์เทียมสําหรับรยางค์ส่วนบน ชีวกลศาสตร์ การพิจารณาวางแผนการรักษา องค์ประกอบและวัสดุของ
อุปกรณ์เทียมระดับรยางค์ส่วนบน หลักการ การสาธิต และการฝึ กปฏิบตั ิ การตรวจประเมิน การออกแบบและ
สั8ง อุปกรณ์ การหล่อแบบ กลไกการยึด การประดิษฐ์ จัดทํ า การจัดแนว การลองสวม การควบคุม และส่ง
สัญ ญาณ การปรั บ แก้ การทํ า สวยงามอุ ป กรณ์ เ ที ย มระดับ รยางค์ ส่ ว นบน ทัก ษะการแก้ ไ ขปั ญ หา การ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ จากทฤษฎีส่ปู ฏิบตั ิ การประเมินตนเอง การทํางานแบบเป็ นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ ความ
เป็ นมืออาชีพ จริ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที8ดี 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 วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ ทียมระดับ เท้ าบางส่ วนและกายอุป กรณ์ เ ทียม
ระดับ สะโพก
SIPO 448 Partial Foot and Hip Disarticulation Prosthetic Science
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ๕๖

๓ (๑-๔-๔)
3 (1-4-4)

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความบกพร่องทางกายภาพและทางการใช้ งานในแต่ละระดับของผู้ที8ถกู ตัดเท้ าบางส่วน ข้ อมูลพื Rนฐาน
กายอุปกรณ์เทียมสําหรับผู้ที8ถกู ตัดเท้ าบางส่วน ความหลากหลากของรูปแบบและวัสดุที8ใช้ การพิจารณาคําสัง8
รู ปแบบการรั กษาด้ วยกายอุปกรณ์ ในแต่ละระดับการตัด หลักการประดิษฐ์ จัดทํ า การลองสวมใส่ และการ
ปรั บแก้ ไขกายอุปกรณ์ เที ยมสํ าหรั บผู้ที8ถูกตัดเท้ าบางส่วน หลักการทางกายวิภ าคและความบกพร่ องทาง
กายภาพและทางการใช้ งานที8เกี8 ยวข้ องกับผู้ที8ถูกตัดขาระดับข้ อสะโพก ข้ อมูลพื Rนฐานของกายอุปกรณ์ เที ยม
สําหรับผู้ที8ถกู ตัดขาระดับข้ อสะโพก องค์ประกอบต่างๆ ความหลากหลากของรู ปแบบของเบ้ าและข้ อสะโพก
เที ยมชนิดต่างๆ หลักการตรวจประเมิ นร่ างกายที8 เกี8 ยวข้ อง การพิจารณาคําสั8งรู ปแบบการรั กษาด้ ว ยกาย
อุปกรณ์ หลักการประดิษฐ์ จดั ทํา การจัดแนว การลองสวมใส่ และการปรับแก้ ไขกายอุปกรณ์เทียมสําหรับผู้ที8
ถูกตัดขาระดับข้ อสะโพก การฝึ กเดินกับกายอุปกรณ์ เที ยมระดับข้ อสะโพก การฝึ กปฏิ บตั ิผลิตกายอุปกรณ์
เทียมสําหรับผู้ที8ถกู ตัดเท้ าบางส่วนและระดับข้ อสะโพก
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 การเตรี ยมพร้ อ มก่ อ นประสบการณ์ ค ลิน ิก กายอุป กรณ์
๖ (๑-๑๕-๗)
SIPO 457 Preparation for Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics
6 (1-15-7)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : กระบวนการการรับเข้ าผู้ป่วยเพื8อทํากายอุปกรณ์ จนถึงการส่งมอบอุปกรณ์ในการให้ บริ การในหน่วย
บริ การ การศึกษาการเบิกจ่ายกายอุปกรณ์ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย การฝึ กการบริ หารจัดการเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน การทบทวนการปฏิบตั ติ นต่อผู้ป่วย และการแลกเปลี8ยนความรู้จากกรณีศกึ ษาต่างๆ
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
๕๗

ศรกอ ๔๒๘ โครงการวิจ ัยด้ านกายอุป กรณ์
๓ (๐-๖-๓)
SIPO 428 Research Project in Prosthetics and Orthotics
3 (0-6-3)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : เขียนโครงร่างงานวิจยั ดําเนินการวิจยั นําเสนอผลการวิจยั เขียนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
Writing research proposal; doing research; presenting research; writing final research report
ศรกอ ๔๕๘ ประสบการณ์ ค ลิน ิก กายอุป กรณ์
๖ (๐-๑๘-๖)
SIPO 458 Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics
6 (0-18-6)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การปฏิบตั ิทางคลินิกเพื8อทํากายอุปกรณ์เทียมและเสริ มชนิดต่างๆ ตามที8ได้ รับมอบหมายภายใต้ การ
กํากับดูแลในสถาบันฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ/หรื อสถาบันร่ วม การฝึ กปฏิบตั ิรวมถึง
การตรวจประเมิน การพิจารณาคําสัง8 การรักษา และทํากายอุปกรณ์เสริ มและเทียมที8เหมาะสมกับพยาธิสภาพ
ของผู้ป่วย ในทางปฏิบตั ทิ ี8ถกู ต้ องทังจริ
R ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย และมนุษยสัมพันธ์ที8ดี
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 ประสบการณ์ ค ลิน ิก กายอุป กรณ์ ณ หน่ วยงานภายนอก
๖ (๐-๑๘-๖)
SIPO 459 External Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics
6 (0-18-6)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การปฏิบตั ิทางคลินิกเพื8อทํากายอุปกรณ์เทียมและเสริ มชนิดต่างๆ ตามที8ได้ รับมอบหมายภายใต้ การ
กํากับดูแลในสถาบันฝึ กอบรม หรื อโรงพยาบาลร่ วมสอน การฝึ กปฏิบตั ริ วมถึงการตรวจประเมิน การพิจารณา
คําสั8งการรั กษา และทํ ากายอุปกรณ์ เสริ มและเที ยมที8 เหมาะสมกับพยาธิ สภาพของผู้ป่วย ในทางปฏิ บตั ิที8
ถูกต้ องทังจริ
R ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย และมนุษยสัมพันธ์ที8ดี

๕๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

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
หมวดวิช าเลือ กเสรี

๖ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

สมมน ๑๐๓ ศิล ปวิจ ัก ษ์
SHHU 103 Art Appreciation
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : วิวฒ
ั นาการของวิจิตรศิลป์ จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ไปสู่อารยธรมของสมัยอารยธรรมอียิปต์ กรี ก
โรมัน และสถานที8โบราณ ยุโรปสมัยกลาง สมัยฟื นR ฟูศลิ ปะวิทยาการสมัยใหม่ การประดิดประดอยเหลือเฟื อ
ศิลปะยุคปั จจุบนั รวมทังศิ
R ลปะของไทย ในจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรูปสมัยต่างๆ และรูปแบบสถาปั ตยกรรม
ไทยยุคต่างๆ จากวัดในประเทศไทย
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 กฎหมายและข้ อ บังคับ ที'เ กี'ยวข้ อ งกับ สาธารณสุข
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 250 Public Health Laws & Regulations
2 (2-0-4)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ความรู้ เบื Rองต้ นเกี8 ยวกับกฎหมายทั8วไป กระบวนการยุติธรรม กฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ สําหรั บ
บุคลากรแพทย์และสาธารณสุข พระราชบัญญัตวิ ิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัตคิ วบคุมการประกอบโรคศิลป์
พระราชบัญญัติส ถานพยาบาล กฎหมายเกี8 ยวกับการทํ าแท้ ง พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญ ญัติ ยา
กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎกระทรวงต่าง ๆ ที8เกี8ยวข้ องตลอดจนกฎระเบียบข้ อบังคับการ
ปฏิบตั ริ าชการต่าง ๆ ที8เกี8ยวข้ องกับการบริ หารงานสาธารณสุข
๕๙

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 วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริม สําหรั บ ภาวะเท้ าปุก
๒ (๑-๒-๓)
SIPO 435 Orthotic Science for Clubfoot
2 (1-2-3)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การประเมินผู้ป่วย แนวคิดเกี8ยวกับชีวกลศาสตร์ ของรยางค์ส่วนล่าง แนวของข้ อต่อ พยาธิสภาพของ
เด็กเท้ าปุก และทางเลือกในการรักษา แผนการรักษาทางกายอุปกรณ์เฉพาะสําหรับเด็กเท้ าปุก การออกแบบ
วัสดุและส่วนประกอบเพื8อใช้ ประกอบแผนการรักษา การประเมินการลองสวมใส่และหน้ าที8ของอุปกรณ์ การ
ปรับแก้ ตามความจําเป็ นเพื8อให้ ได้ การทํางานที8ดีที8สดุ สําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การให้ ความรู้ แก่ผ้ ปู ่ วย ผู้ดแู ล
ผู้ป่วยและครอบครัวในการใช้ และดูแลกายอุปกรณ์เสริ ม
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 วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริม สําหรั บ ดัด กระโหลกศีร ษะ
๒ (๑-๒-๓)
SIPO 436 Cranial Remolding Orthotic Science
2 (1-2-3)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การประเมินผู้ป่วย มหกายวิภาคศาสตร์ และพยาธิของโรคที8เกี8ยวข้ อง แนวทางการรักษาทัว8 ไปและทาง
กายอุปกรณ์ ชนิดของกายอุปกรณ์ เสริ มครอบศีรษะ ข้ อบ่งชี R ข้ อควรระวัง และข้ อห้ ามในการใช้ อุปกรณ์ วัสดุ
การออกแบบ ขันตอนและปั
R
จจัยที8มีผลต่อการประดิษฐ์ การปรับแก้ อปุ กรณ์ การให้ คําแนะนํา การใช้ และการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์
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
๖๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศรกอ ๔๓๗ วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริม สําหรั บ ภาวะข้ อ เท้ าถูก ทําลายจากเส้ น ประสาท ๒ (๑-๒-๓)
ไม่ ท าํ งาน
SIPO 437 Orthotic Science for Charcot Foot
2 (1-2-3)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : การประเมินผู้ป่วยที8มีภาวะข้ อเท้ าถูกทําลายจากเส้ นประสาทไม่ทํางาน แนวคิดเกี8ยวกับชีวกลศาสตร์
ของรยางค์ส่วนล่าง แนวของข้ อต่อส่วนเท้ า และรบบเส้ นประสาทเกี8ยวโยง กลไกพยาธิสภาพของภาวะข้ อเท้ า
ถูกทําลายจากเส้ นประสาทไม่ทํางาน และทางเลือกในการรักษา แผนการรักษาทางกายอุปกรณ์ เฉพาะ การ
ออกแบบ วัสดุและส่วนประกอบเพื8 อใช้ ประกอบแผนการรั กษา การประเมินการลองสวมใส่และหน้ าที8 ของ
อุปกรณ์ การปรับแก้ ตามความจําเป็ นเพื8อให้ ได้ การทํางานที8ดีที8สุดสําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การให้ ความรู้ ใน
การสวมใส่ การใช้ และการดูแลอุปกรณ์เสริ มรวมถึงการดูแลข้ อเท้ าและส่วนที8เกี8ยวข้ อง
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 วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ ทียมเฉพาะรายชนิด ซิล ิโคน
๒ (๑-๒-๓)
SIPO 449 Custom Silicone in Prosthetic Science
2 (1-2-3)
วิช าบังคับ ก่ อ น : Prerequisite : ภาพรวมของยางซิลิโคนรวมถึงเคมีซิลิโคนขันพื
R Rนฐาน ประเภท การผลิตแบบแม่พิมพ์ ข้ อมูลเกี8 ยวกับ
การประยุกต์ใช้ ในกายอุปกรณ์เทียม การพิจารณาคําสัง8 การรักษา การตรวจประเมิน การออกแบบ เครื8 องขึ Rนรู ป
กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต การทดลองสวมและการแก้ ปัญหา
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

๖๑

๓.๒ ชื'อ สกุล เลขประจําตัวบัต รประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิด ชอบหลัก สูต ร
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน /
ปี ที'ส าํ เร็จ การศึก ษา
๑ แพทย์หญิงนวพร
Certificate
ชัชวาลพาณิชย์
(Pedorthics)/Board for
Certification in Pedorthics/
เลขประจําตัวบัตร
ค.ศ. 2003
ประชาชน
ว.ว. (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/
๓ ๑๐๑๘ ๐๑๒๖x xx x
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๕
ป.ชันสู
R ง (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/
มหาวิทยาลัยมหิดล/
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
/มหาวิทยาลัยมหิดล/
พ.ศ. ๒๕๔๐
๒ นายแพทย์สนั ติ
ผู้ชว่ ย
Certificate (Orthotics)/
อัศวพลังชัย
ศาสตราจารย์ Northwestern University/
ค.ศ. 2006
เลขบัตรประจําตัว
อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว)/
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประชาชน
๓ ๑๐๒๐ ๐๐๕๐x xx x
ว.ว. (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๔๕
ป.ชันสู
R ง (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
พ.ศ. ๒๕๔๓

ที' ชื'อ -นามสกุล

ตําแหน่ ง ทาง
วิช าการ
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

๖๒

ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ล่ า สุ ด
ในรอบ ๕ ปี
Chadchavalpanichaya
N.,Prakotmongkol V., Polhan N.,
Rayothee P., Seng-Iad S.
Effectiveness of the custommold room temperature
vulcanizing silicone toe
separator on hallux valgus: A
prospective, randomized singleblinded controlled trial
Prosthetics and Orthotics
International. 2017: March 20:
1–8
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
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
พ.ศ. ๒๕๓๙

ตําแหน่ ง ทาง คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน /
วิช าการ
ปี ที'ส าํ เร็จ การศึก ษา
๓ แพทย์หญิงธนิษฐา
อาจารย์
ว.ว. (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/
ธนาเกียรติภิญโญ
แพทยสภา/พ.ศ. ๒๕๕๒
ป.ชันสู
R ง (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/
เลขบัตรประจําตัว
มหาวิทยาลัยมหิดล/
ประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๐
๓ ๓๖๙๙ ๐๐๐๑x xx x
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)/
มหาวิทยาลัยมหิดล/
พ.ศ. ๒๕๔๖
ที' ชื'อ -นามสกุล

๔ แพทย์หญิงรัชริ น
คงคะสุวรรณ
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
๕ ๗๐๙๙ ๙๐๐๐x xx x

อาจารย์

ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ล่ า สุ ด
ในรอบ ๕ ปี
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
ว.ว. (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู) /
Tunwattanapong P.,
แพทยสภา/ พ.ศ. ๒๕๕๓
Kongkasuwan R.,
ป.ชันสู
R ง (เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู)/ Kuptniratsaikul V.
The sffectiveness of a neck
มหาวิทยาลัยมหิดล/
and shoulder stretching
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)/ exercise program among office
workers with neck pain: A
มหาวิทยาลัยมหิดล/
randomized controlled trial
พ.ศ. ๒๕๔๙
Clinical Rehabilitation. 2016:
30(1): 64–72

๖๓

๕ นางสาวศศิธร
สุขถมยา
เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
๓ ๑๐๒๒ ๐๐๙๖x xx x

อาจารย์

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)/
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ/พ.ศ. ๒๕๕๔
วท.บ. (กายอุปกรณ์)/
มหาวิทยาลัยมหิดล/
พ.ศ. ๒๕๔๘

ศศิธร สุขถมยา., นิศารัตน์ โอภาส
เกียรติกลุ
การพัฒนาโรงเรี ยนกายอุป กรณ์
สิร ิน ธรจนได้ รั บ การรั บ รองจาก
องค์ ก รวิช าชีพ กายอุป กรณ์
นานาชาติ ในระดับ สูงสุด อย่ าง
สมบูร ณ์
เวชบันทึกศิ ริราช. 2557: 7 (1) :
36–45

๓.๒.๒ อาจารย์ ป ระจําหลัก สูต ร
รายชื8อในภาคผนวก ๕ เรื8 อง อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑. ผศ.พญ.นวพร ชัชวาลพาณิชย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
๒. ผศ.นพ.สันติ อัศวพลังชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
๓. อ.พญ.ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
๔. อ.พญ.รัชริ น คงคะสุวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
๕. อ.ศศิธร สุขถมยา โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
๓.๒.๓ อาจารย์ ป ระจําจากคณะต่ างๆ ดังนี t
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. องค์ ป ระกอบเกี'ยวกับ ประสบการณ์ ภ าคสนาม (การฝึ กงาน หรื อ สหกิจ ศึก ษา)
เพื8อให้ ได้ บณ
ั ฑิตที8มีประสบการณ์ภาคสนามในวิชาชีพที8เกี8ยวข้ อง สําหรับการเตรี ยมความพร้ อมก่อน
เข้ าสู่การทํางานในวิชาชีพ หลักสูตรฯ ได้ จดั ให้ มีรายวิชาซึ8งมีกิจกรรมในลักษณะของประสบการณ์ภาคสนาม
ซึ8งหมายถึง การศึกษาและฝึ กปฏิ บตั ิวิชาชี พในสถานการณ์ จริ ง ได้ แก่ สถานพยาบาล ศูนย์ ฝึกสมรรถภาพ
สถานประกอบการด้ านกายอุปกรณ์ เป็ นต้ น ทังนี
R Rโดยมีอาจารย์และหรื อนักกายอุปกรณ์ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตเป็ น
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชากายอุปกรณ์เป็ นผู้ดแู ล ให้ คําปรึกษาอย่างเพียงพอกับนักศึกษา โดยรายวิชาเพื8อ
สร้ างเสริ มประสบการณ์วิชาชีพมีจํานวน ๒๖ หน่วยกิต ดังนี R
ศรกอ ๓๕๘ ปฏิบตั กิ ารคลินิกกายอุปกรณ์เทียม
๔ หน่วยกิต
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ศรกอ
ศรกอ
ศรกอ
ศรกอ

๓๕๙
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙

ปฏิบตั กิ ารคลินิกกายอุปกรณ์เสริ ม
การเตรี ยมพร้ อมก่อนประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์
ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์
ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์ ณ หน่วยงานภายนอก

๔
๖
๖
๖

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๔.๑ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ข องประสบการณ์ ภ าคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดงั นี R
๑. เลือกและประยุกต์ความรู้ ในการทํากายอุปกรณ์ ระดับพื Rนฐาน และระดับใช้ งานทัว8 ไปของ
อวัยวะที8เกี8ยวข้ องกับเท้ าและแขน
๒. ปฏิบตั ิทกั ษะและหัตถการในการทํากายอุปกรณ์ระดับพื Rนฐาน และระดับใช้ งานทัว8 ไปของ
อวัยวะที8เกี8ยวข้ องกับเท้ าและแขน
๓. วิเคราะห์สถานการณ์ / ปั ญหา และสังเคราะห์หรื อวางแผนการดําเนินการ / พัฒนางาน /
สร้ างนวัตกรรมได้
๔. แสดงออกถึงความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื8นได้ ดี
๕. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินยั ตรงเวลา รับผิดชอบ และเจตคติที8ดีในการทํางาน
๔.๒ – ๔.๓ ช่ วงเวลาและการจัด การเรี ยนการสอน
รายวิช า

ชันt ปี ที'

ศรกอ ๓๕๘ ปฏิบตั กิ ารคลินิกกายอุปกรณ์เทียม
SIPO 358 Clinical Practice in Prosthetics

๓

ศรกอ ๓๕๙ ปฏิบตั กิ ารคลินิกกายอุปกรณ์เสริ ม
SIPO 359 Clinical Practice in Orthotics

๓

ศรกอ ๔๕๗ การเตรี ยมพร้ อมก่อนประสบการณ์
คลินิกกายอุปกรณ์
SIPO 457 Preparation for Clinical Experience
in Prosthetics and Orthotics

๔

๖๕

ภาค
การจัด เวลาและ
การศึก ษา
ตารางสอน
๑
รวม ๔ สัปดาห์ ตาม
ช่วงเวลาที8กําหนดใน
ตารางสอน
๒
รวม ๔ สัปดาห์ ตาม
ช่วงเวลาที8กําหนดใน
ตารางสอน
๑
รวม ๖ สัปดาห์ ตาม
ช่วงเวลาที8กําหนดใน
ตารางสอน

ศรกอ ๔๕๘ ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์
SIPO 458 Clinical Experience in Prosthetics
and Orthotics
ศรกอ ๔๕๙ ประสบการณ์คลินิกกายอุปกรณ์ ณ
หน่วยงานภายนอก
SIPO 459 External Clinical Experience in
Prosthetics and Orthotics

๔

๒

๔

๒

รวม ๖ สัปดาห์ ตาม
ช่วงเวลาที8กําหนดใน
ตารางสอน
รวม ๖ สัปดาห์ ตาม
ช่วงเวลาที8กําหนดใน
ตารางสอน

๔.๔ การประเมินผลใช้ รูบริ คและข้ อตกลงระหว่างสถานปฏิบตั ิงานและหลักสูตรในสัดส่วน ๗๐:๓๐
เกณฑ์ตดั สินผ่านด้ วยคะแนนมากกว่า ๗๐ คะแนน ได้ ผลการตัดสินเป็ น S (Satification) หากคะแนนน้ อยกว่า
๗๐ คะแนนตัดสินไม่ผ่าน ได้ ผลการตัดสินเป็ น U (Unsatification) หากไม่ผ่านเกณฑ์ นักศึกษาต้ องทํ าเป็ น
รายงานการพัฒนาตนเอง และวิธีแก้ ปัญหาจุดอ่อนที8ต้องปรับปรุงให้ ชดั เจน
๕. ข้ อ กําหนดเกี'ยวกับ การทําโครงงานหรื อ งานวิจ ัย
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากายอุปกรณ์ กํ าหนดให้ นักศึกษาทุก คนต้ องทํ างานวิ จัย
ทางด้ านกายอุปกรณ์ โดยนําองค์ความรู้ ในเชิงทฤษฎี และทักษะต่างๆ ที8ได้ รับการฝึ กฝนและพัฒนาจากการ
เรี ยนในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมาใช้ ในการทํ าวิจัย การจัดทําโครงงานวิจยั หรื องานวิจยั เป็ นชิ Rนงานกลุ่ม
นักศึกษาจะมีโอกาสเสนอและเลือกหัวข้ อวิจยั ที8ตนเองสนใจ โดยหัวข้ อวิจยั แต่ละเรื8 องจะมีอาจารย์ที8ปรึ กษา
งานวิจยั หลักเรื8 องละ ๑ ท่าน และมีอาจารย์ที8ปรึกษางานวิจยั ร่ วมเรื8 องละอย่างน้ อย ๑ ท่าน นอกจากนี Rอาจารย์
ที8ปรึ กษางานวิจยั หลักจะเป็ นผู้กําหนดจํานวนนักศึกษาที8ต้องการให้ เข้ าร่ วมโครงการ ดังนันโครงการวิ
R
จยั ของ
นักศึกษาจึงถือเป็ นงานกลุม่ ที8นกั ศึกษาทุกคนต้ องร่วมกันทํา
เมื8อนักศึกษาแต่ละกลุ่มได้ หวั ข้ อโครงการวิจยั เรี ยบร้ อยแล้ ว จะต้ องประชุมปรึ กษาหารื อและร่ วมกัน
จัดทําโครงร่ างงานวิจยั และนําเสนอต่ออาจารย์ทกุ ท่านเพื8อรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ปรับปรุ งโครงร่ างวิจยั ให้ มีคณ
ุ ภาพมากขึ Rน หลังจากนันนั
R กศึกษาต่อละกลุ่มต้ องจัดทํารายงานความก้ าวหน้ า
การทํ า วิ จัย ให้ อ าจารย์ ที8 ป รึ ก ษาหลัก เพื8 อ รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะและคํ า แนะนํ า ต่า งๆ จากอาจารย์ ที8 ป รึ ก ษา
เพื8อปรับปรุ งแก้ ไขการดําเนินงานวิจยั ให้ มีประสิทธิ ภาพยิ8งขึ Rน ทังนี
R Rสําหรับงานวิจยั ที8ใช้ ตวั อย่างการวิจยั เป็ น
มนุษย์ นักศึกษาจะต้ องดําเนินการยื8 นเอกสารต่างๆ เพื8อขอรับรองการทํ าวิจยั จากคณะกรรมการวิจัยในคน
ให้ เรี ยบร้ อยก่อนที8จะเริ8 มเก็บข้ อมูล อีกทังนั
R กศึกษาจะต้ องส่งรายงานความก้ าวหน้ าให้ อาจารย์ที8ปรึ กษาหลัก
ทุก สิ นR เดื อ น เพื8 อ รั บ การวัด และประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ในการทํ า งานวิ จัย หลัง จากนันR ทางโรงเรี ยนฯ
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จะจัดกิจกรรม Research Day ขึ Rนเพื8อเป็ นเวทีให้ นกั ศึกษาได้ นําเสนอผลงานวิจยั แก่อาจารย์และนักศึกษาท่าน
อื8นๆ
๕.๑ คําอธิบ ายโดยย่ อ
บัณฑิตสาขาวิชากายอุปกรณ์ต้องเป็ นผู้ที8มีความสามารถในการตังคํ
R าถาม ค้ นคว้ า วิเคราะห์ ประเมิน
ข้ อมูลที8เกี8ยวข้ อง และสังเคราะห์คําตอบ รวมทังสามารถวางแผนการวิ
R
จยั และดําเนินการวิจยั ตามแผนที8วางไว้
ได้ เพื8 อให้ เกิ ดองค์ความรู้ ใหม่ทางกายอุปกรณ์ หลักสูตรฯจึงกํ าหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้ องเรี ยนรายวิ ช า
กระบวนการวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์ พร้ อมทังเรี
R ยนรายวิชาการใช้ เครื8 องมือวิจยั ทางคลินิกด้ านกายอุปกรณ์
และเขี ย นโครงการวิ จั ย ๑ เรื8 อ ง ในชันR ปี ที8 ๓ โดยเป็ น งานวิ จั ย ที8 เ กี8 ย วกั บ การคิ ด ค้ น พัฒ นางานด้ าน
กายอุปกรณ์ ใ ห้ เ หมาะสมกับบริ บทประเทศ แล้ วนํ าเสนอต่ออาจารย์ โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิริ นธรเพื8 อการ
ปรับปรุงและในชันปี
R ที8 ๔ โรงเรี ยนฯได้ จดั รายวิชาโครงการวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์ให้ นกั ศึกษาทําการวิจยั ให้ แล้ ว
เสร็ จก่อนจบการศึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ความคาดหวังในมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากโครงงานวิจยั หรื องานวิจยั ของนักศึกษา มีดงั นี R
๑. ตังคํ
R าถามวิจยั ที8เกี8ยวกับกายอุปกรณ์ได้
๒. ตังสมมุ
R ตฐิ านการวิจยั ได้ อย่างสมเหตุสมผล
๓. ดําเนินการตามกระบวนการวิจยั ได้
๔. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั ได้
๕. สามารถนําเสนอผลงานวิจยั ได้
๖. มีความคิดริ เริ8 มสร้ างสรรค์ในการดําเนินงานวิจยั
๗. พัฒนาความรู้และทักษะการสื8อสารเป็ นภาษาอังกฤษ
๕.๓ ช่ วงเวลา
ชันปี
R ที8 ๓ และ ๔
๕.๔ จํานวนหน่ วยกิต
๗ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรี ยมการ

๖๗

โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธรทําการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนเพื8อให้ นกั ศึกษามีความรู้ด้านการวิจยั
ผ่านรายวิชากระบวนการวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์ของนักศึกษาในชันปี
R ที8 ๓ และอาจารย์ทุกท่านสร้ างสรรค์และ
กํ าหนดหัวข้ อวิจัย/ประเด็นวิจัยอย่างคร่ าวๆ เพื8อให้ นกั ศึกษาได้ เลื อกหัวข้ อวิจยั /ประเด็นวิจยั ที8 ตรงกับความ
สนใจของตนเอง นอกจากนี R โรงเรี ยนฯมี การจัดทํ าโครงการ ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจัยเพื8อความเป็ นเลิศ
เพื8อขออนุมตั ิเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ให้ นกั ศึกษากลุ่มละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท สําหรับค่าใช้ จ่าย วัสดุ
และเครื8 องมือที8เกี8ยวข้ องกับการวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์
๕.๖ กระบวนการประเมิน ผล
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิ ริ นธร ประเมิ นผลรายวิ ช ากระบวนการวิ จัยด้ านกายอุปกรณ์ และรายวิ ช า
เครื8 องมือวิจยั ทางคลินิกด้ านกายอุปกรณ์โดยมีแต้ มประจํา ให้ สญ
ั ลักษณ์เป็ น A – F และรายวิชาโครงการวิจยั
ด้ านกายอุปกรณ์ประเมินผลโดยไม่มีแต้ มประจํา ให้ สญ
ั ลักษณ์เป็ น S U และ O

หมวดที' ๔ ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ข องหลัก สูต ร กลยุท ธ์ ก ารสอน
และการประเมิน ผล
๑. การพัฒนาคุณลัก ษณะพิเ ศษของนัก ศึก ษา
คุณ ลักษณะพิ เ ศษของนัก ศึก ษาที8 หลักสูตรฯคาดหวัง รวมทังR กลยุทธ์ หรื อกิ จ กรรมสํ าหรั บ การพัฒ นา
มีดงั ตารางต่อไปนี R
คุณลัก ษณะพิเ ศษ
๑. มีความรู้ ความสามารถใน
การประดิษฐ์ ด้านกายอุปกรณ์

กลยุท ธ์ ก ารสอนและกิจ กรรมนัก ศึก ษา
ในหลักสูตรกําหนดให้ มีการฝึ กปฏิบตั กิ ารณ์ทางวิชาชีพมากถึงร้ อยละ
๒๙.๕ ของกลุม่ วิชาชีพกายอุปกรณ์ (๒๖ หน่วยกิต จาก ๘๘ หน่วยกิต)
และกําหนดให้ ผ้ สู ําเร็ จการศึกษาต้ องมีการประดิษฐ์ ชิ Rนงานด้ านกาย
อุปกรณ์อย่างน้ อย ๑ ชิ Rนงาน
๒. มีจิตสํานึกต่อสังคม
จัดให้ มีกิจกรรมร่วมรณรงค์ในงานการกุศล เช่น งานวันมหิดล การเยี8ยม
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ ซึง8 เป็ นกิจกรรมแสดงถึงการมีจิตสํานึกต่อสังคม
๓. มีภาวะผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน ได้ กําหนดกิจกรรมให้ นกั ศึกษาปฏิบตั แิ ละ
ที8ดี สามารถทํางานเป็ นทีมใน ทํางานในบทบาทหน้ าที8ตา่ ง ๆ
บทบาทต่างๆ ได้
๔. มีทกั ษะในการติดต่อสื8อสาร มีการกําหนดคะแนนขันตํ
R 8าของวิชาภาษาอังกฤษในการพิจารณารับ
โดยใช้ ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับ นักศึกษา โดยใช้ เกณฑ์ O-NET ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๓๕ อีกทังยั
R งจัดการ
ดี
เรี ยนการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาที8รับผิดชอบโดยหลักสูตรฯ
๖๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. มีความภูมิใจในความเป็ น
ไทย และสามารถแลกเปลี8ยน
วัฒนธรรมกับชาวต่างชาติได้

ในการจัดการเรี ยนการสอน ได้ จดั ให้ นกั ศึกษาหลักสูตรไทย และหลักสูตร
นานาชาติเรี ยนร่ วมกัน มีการทํางานเป็ นกลุม่ และมีการทํากิจกรรมนอก
หลักสูตรที8สง่ เสริ มให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาสแลกเปลี8ยนวัฒนธรรม มีความ
เข้ าใจในความแตกต่างระหว่างเชื Rอชาติ และศาสนา

๒. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ระดั บ หลั ก สู ต รกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ หรื อ มาตรฐาน
อุด มศึก ษาแห่ งชาติ
(แสดงในภาคผนวก ๓)
๓. ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ร ะดับ หลัก สูต ร (PLOs) กลยุท ธ์ ก ารสอน และการประเมิน ผล
ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ท' ี
คาดหวังของหลัก สูต ร
PLO1 ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ และ
กายอุปกรณ์ศาสตร์ ใน
การปฏิบตั งิ านด้ านกาย
อุปกรณ์ได้ อย่าง
เหมาะสม

กลยุท ธ์ ก ารสอน
๑. การจัดการเรี ยนรู้แบบบรรยาย
(Lecture)
๒. การจัดการเรี ยนรู้แบบสาธิต
(Demonstration)
๓. การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ คําถาม
(Questioning)
๔. การจัดการเรี ยนรู้แบบอภิปราย
(Discussion)
๕. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การ
อภิปรายกลุม่ ย่อย (Small group
discussion)
๖. การจัดการเรี ยนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตั ิ (Practice)
๖๙

กลยุท ธ์ ส าํ หรั บ วิธ ีก ารวัด
และประเมิน ผล
การประเมิน เพื'อ ให้ ข้ อ มูล
สําหรั บ การพัฒนาตนเองของ
ผู้เ รี ยน (formative assessment)
๑. การประเมินตนเองของ
นักศึกษา
๒. การสะท้ อนความคิดของ
นักศึกษา
การประเมิน เพื'อ ตัด สิน ผล
การศึก ษา (summative
assessment)
๓. ประเมินจากการปฏิบตั ิ
๔. ประเมินจากการนําเสนอ
๕. ประเมินจากการสอบข้ อเขียน

๗. การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (Self
study)

๗๐

๖. ประเมินจากการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ท' ี
คาดหวังของหลัก สูต ร
PLO2 ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8ต้องใช้
กายอุปกรณ์ได้ อย่าง
ถูกต้ องแม่นยําเพื8อการ
วางแผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

กลยุท ธ์ ก ารสอน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

PLO3 วางแผนและ
ปฏิบตั ิตามแผนการ
รักษาสําหรับผู้ป่วยแต่
ละรายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กรกาย
อุปกรณ์นานาชาติ
(ISPO standard)
สอดคล้ องกับบริ บท
ระบบสุขภาพประเทศ
ไทย

กลยุท ธ์ ส าํ หรั บ วิธ ีก ารวัด
และประเมิน ผล
การประเมิน เพื'อ ให้ ข้ อ มูล
การจัดการเรี ยนรู้แบบบรรยาย
สําหรั บ การพัฒนาตนเองของ
(Lecture)
ผู้เ รี ยน (formative assessment)
การจัดการเรี ยนรู้แบบสาธิต
๑. การประเมินตนเองของนักศึกษา
(Demonstration)
๒. การสะท้ อนความคิดของ
การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ คําถาม
นักศึกษา
(Questioning)
การประเมิน เพื'อ ตัด สิน ผล
การจัดการเรี ยนรู้แบบแสดง
การศึก ษา (summative
บทบาทสมมติ (Role playing)
assessment)
การจัดการเรี ยนรู้แบบสถานการณ์
๓. ประเมินจากการปฏิบตั ิ
จําลอง (Simulation)
๔. ประเมินจากการนําเสนอ
การจัดการเรี ยนรู้โดยการลงมือ
๕. ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
ปฏิบตั ิ (Practice)
๖. ประเมินจากการสอบ
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (Self
ภาคปฏิบตั ิ
study)

๑. การจัดการเรี ยนรู้แบบบรรยาย
(Lecture)
๒. การจัดการเรี ยนรู้แบบสาธิต
(Demonstration)
๓. การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ คําถาม
(Questioning)
๔. การจัดการเรี ยนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ (Role playing)
๕. การจัดการเรี ยนรู้แบบสถานการณ์
จําลอง (Simulation)
๖. การจัดการเรี ยนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตั ิ (Practice)
๗. การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (Self
study)
๗๑

การประเมิน เพื'อ ให้ ข้ อ มูล
สําหรั บ การพัฒนาตนเองของ
ผู้เ รี ยน (formative assessment)
๑. การประเมินตนเองของนักศึกษา
๒. การสะท้ อนความคิดของ
นักศึกษา
การประเมิน เพื'อ ตัด สิน ผล
การศึก ษา (summative
assessment)
๓. ประเมินจากการปฏิบตั ิ
๔. ประเมินจากการนําเสนอ
๕. ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
๖. ประเมินจากการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ท' ี
คาดหวังของหลัก สูต ร
PLO4 ผลิตกายอุปกรณ์
ทุกชนิดได้ ตาม
มาตรฐานองค์กรกาย
อุปกรณ์นานาชาติ
(ISPO standard)
ตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บทระบบ
สุขภาพของประเทศไทย

PLO5 เผยแพร่
แลกเปลี8ยนความรู้หรื อ
ข้ อมูลด้ านกายอุปกรณ์
ที8เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้ อย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม

กลยุท ธ์ ก ารสอน

๑.
๒.
๓.
๔.

กลยุท ธ์ ส าํ หรั บ วิธ ีก ารวัด
และประเมิน ผล
การประเมิน เพื'อ ให้ ข้ อ มูล
การจัดการเรี ยนรู้แบบบรรยาย
สําหรั บ การพัฒนาตนเองของ
(Lecture)
ผู้เ รี ยน (formative assessment)
การจัดการเรี ยนรู้แบบสาธิต
๑. การประเมินตนเองของนักศึกษา
(Demonstration)
๒. การสะท้ อนความคิดของ
การจัดการเรี ยนรู้โดยการลงมือ
นักศึกษา
ปฏิบตั ิ (Practice)
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (Self การประเมิน เพื'อ ตัด สิน ผล
การศึก ษา (summative
study)
assessment)
๓. ประเมินจากการปฏิบตั ิ
๔. ประเมินจากการนําเสนอ
๕. ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
๖. ประเมินจากการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

๑. การจัดการเรี ยนรู้แบบบรรยาย
(Lecture)
๒. การจัดการเรี ยนรู้แบบอภิปราย
(Discussion)
๓. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การ
อภิปรายกลุม่ ย่อย (Small group
discussion)
๔. การจัดการเรี ยนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตั ิ (Practice)
๕. การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (Self
study)

๗๒

การประเมิน เพื'อ ให้ ข้ อ มูล
สําหรั บ การพัฒนาตนเองของ
ผู้เ รี ยน (formative assessment)
๑. การประเมินตนเองของนักศึกษา
๒. การสะท้ อนความคิดของ
นักศึกษา
การประเมิน เพื'อ ตัด สิน ผล
การศึก ษา (summative
assessment)
๓. ประเมินจากการนําเสนอ
๔. ประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริ ง
๕. ประเมินจากการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ท' ี
คาดหวังของหลัก สูต ร
PLO6 ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์และ
ผู้เกี8ยวข้ องอย่างมี
คุณธรรมจริ ยธรรม และ
มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ

PLO7 ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการตนเองใน
การปฏิบตั งิ านด้ านกาย
อุปกรณ์ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

กลยุท ธ์ ก ารสอน
๑. การจัดการเรี ยนรู้แบบบรรยาย
(Lecture)
๒. การจัดการเรี ยนรู้แบบแสดง
บทบาทสมมติ (Role Playing)
๓. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การ
อภิปรายกลุม่ ย่อย (Small group
discussion)

กลยุท ธ์ ส าํ หรั บ วิธ ีก ารวัด
และประเมิน ผล
การประเมิน เพื'อ ให้ ข้ อ มูล
สําหรั บ การพัฒนาตนเองของ
ผู้เ รี ยน (formative assessment)
๑. การประเมินตนเองของนักศึกษา
๒. การสะท้ อนความคิดของ
นักศึกษา
การประเมิน เพื'อ ตัด สิน ผล
การศึก ษา (summative
assessment)
๓. ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
๔. ประเมินจากการนําเสนอ
๕. ประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริ ง

การประเมิน เพื'อ ให้ ข้ อ มูล
๑. การจัดการเรี ยนรู้แบบบรรยาย
สําหรั บ การพัฒนาตนเองของ
(Lecture)
๒. การจัดการเรี ยนรู้แบบสถานการณ์ ผู้เ รี ยน (formative assessment)
๑. การประเมินตนเองของนักศึกษา
จําลอง (Simulation)
๒. การสะท้ อนความคิดของ
๓. การจัดการเรี ยนรู้โดยการลงมือ
นักศึกษา
ปฏิบตั ิ (Practice)
การประเมิน เพื'อ ตัด สิน ผล
การศึก ษา(summative
assessment)
๓. ประเมินจากการนําเสนอ
๔. ประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จริ ง

๗๓

ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ท' ี
คาดหวังของหลัก สูต ร
PLO8 ปฏิบตั งิ าน
ร่วมกับสหวิชาชีพ และ
ผู้เกี8ยวข้ องในการ
ให้ บริ การผู้ป่วยที8ต้องใช้
กายอุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพกาย
อุปกรณ์

PLO9 ใช้ ทกั ษะการ
สื8อสารที8สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ และ
เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมาย

กลยุท ธ์ ก ารสอน

กลยุท ธ์ ส าํ หรั บ วิธ ีก ารวัด
และประเมิน ผล
การประเมิน เพื'อ ให้ ข้ อ มูล
๑. การจัดการเรี ยนรู้แบบบรรยาย
สําหรั บ การพัฒนาตนเองของ
(Lecture)
ผู้เ รี ยน (formative assessment)
๒. การจัดการเรี ยนรู้แบบแสดง
๑. การประเมินตนเองของนักศึกษา
บทบาทสมมติ (Role Playing)
๒. การสะท้ อนความคิดของ
๓. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การ
นักศึกษา
อภิปรายกลุม่ ย่อย (Small Group
การประเมิน เพื'อ ตัด สิน ผล
Discussion)
การศึก ษา (summative
๔. การจัดการเรี ยนรู้แบบสถานการณ์
assessment)
จําลอง (Simulation)
๓. ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
๕. การจัดการเรี ยนรู้โดยการลงมือ
๔. ประเมินจากการนําเสนอ
ปฏิบตั ิ (Practice)
๕. ประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริ ง
การประเมิน เพื'อ ให้ ข้ อ มูล
๑. การจัดการเรี ยนรู้แบบบรรยาย
สําหรั บ การพัฒนาตนเองของ
(Lecture)
ผู้เ รี ยน (formative assessment)
๒. การจัดการเรี ยนรู้แบบแสดง
๑. การประเมินตนเองของนักศึกษา
บทบาทสมมติ (Role Playing)
๓. การจัดการเรี ยนรู้แบบสถานการณ์ ๒. การสะท้ อนความคิดของ
นักศึกษา
จําลอง (Simulation)
การประเมนเพื'อ ตัด สิน ผล
๔. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การ
การศึก ษา (summative
อภิปรายกลุม่ ย่อย (Small Group
assessment)
Discussion)
๓. ประเมินจากการสอบปฏิบตั ิ
๔. ประเมินจากการนําเสนอ
๕. ประเมินจากการสังเกตใน
สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริ ง
๖. ประเมินจากการสอบ
ภาคปฏิบตั ิ
๗๔
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ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ท' ี
คาดหวังของหลัก สูต ร
PLO10 ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มีความ
ทันสมัยและสอดคล้ อง
กับบริ บทของภูมิภาค

PLO11 ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจในแนวคิด
หลักการ ทฤษฎีและ
ประสบการณ์ มาใช้ ใน
การวิเคราะห์
สถานการณ์ และ
แก้ ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์

กลยุท ธ์ ก ารสอน
๑. การจัดการเรี ยนรู้แบบบรรยาย
(Lecture)
๒. การจัดการเรี ยนรู้แบบโครงงาน
(Project method)
๓. การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative learning)
๔. การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ คําถาม
(Questioning)
๕. การจัดการเรี ยนรู้แบบอภิปราย
(Discussion)
๖. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การ
อภิปรายกลุม่ ย่อย (Small group
discussion)
๗. การจัดการเรี ยนรู้โดยการลงมือ
ปฏิบตั ิ (Practice)
๘. การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (Self
Study)
๑. การจัดการเรี ยนรู้แบบบรรยาย
(Lecture)
๒. การจัดการเรี ยนรู้แบบอภิปราย
(Discussion)
๓. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การ
อภิปรายกลุม่ ย่อย (Small group
discussion)

๗๕

กลยุท ธ์ ส าํ หรั บ วิธ ีก ารวัด
และประเมิน ผล
การประเมิน เพื'อ ให้ ข้ อ มูล
สําหรั บ การพัฒนาตนเองของ
ผู้เ รี ยน (formative assessment)
๑. การประเมินตนเองของนักศึกษา
๒. การสะท้ อนความคิดของ
นักศึกษา
การประเมนเพื'อ ตัด สิน ผล
การศึก ษา (summative
assessment)
๓. ประเมินจากการสอบข้ อเขียน
๔. ประเมินจากการนําเสนอ
๕. ประเมินจากผลงานวิจยั

การประเมิน เพื'อ ให้ ข้ อ มูล
สําหรั บ การพัฒนาตนเองของ
ผู้เ รี ยน (formative assessment)
๑. การประเมินตนเองของนักศึกษา
๒. การสะท้ อนความคิดของ
นักศึกษา

หมวดที' ๕

หลัก เกณฑ์ ใ นการประเมิน ผลนัก ศึก ษา

๑. กฎระเบียบหรื อ หลัก เกณฑ์ ใ นการให้ ร ะดับ คะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาในระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศหรื อข้ อบังคับของคณะฯ ที8เกี8ยวข้ อง (รายละเอียดในภาคผนวก ๗)
๑.๑ การกําหนดสัญลัก ษณ์ แ สดงผลการศึก ษา
สัญลัก ษณ์ ซ' ึงมีแ ต้ ม ประจํา ผลการศึกษาของรายวิชาอาจจะแสดงได้ ด้วยสัญลักษณ์ ต่างๆ
ซึง8 มีแต้ มประจํา ดังนี R
สัญลัก ษณ์

แต้ ม ประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

สัญลัก ษณ์ ซ' ึงไม่ ม ีแ ต้ ม ประจํา ผลการศึกษาของรายวิชาอาจแสดงได้ ด้วยสัญลักษณ์ตา่ งๆ
ซึง8 มีความหมาย ดังนี R
สัญลัก ษณ์
AU
I
P
S
T
U
W
X
O

ความหมาย
การศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
รอการประเมินผล (Incomplete)
การศึกษายังไม่สิ Rนสุด (In Progress)
พอใจ (Satisfactory)
การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
ยังไม่ได้ รับผลการประเมิน (No report)
โดดเด่น (Out Standing)
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๑.๒ เวลาเรี ยน
นักศึกษาต้ องมีเวลาเรี ยนในรายวิชาใดๆ ทังภาคทฤษฎี
R
ภาคปฏิบตั ิ การฝึ กงาน และการฝึ ก
ภาคสนาม ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ ๘๐ ของเวลาทังหมดจึ
R
งจะมีสิทธิเข้ าสอบในรายวิชานันๆ
R
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัม ฤทธิ•ข องนัก ศึก ษา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ‡ของนักศึกษาประกอบด้ วย การมอบหมายให้ กลุ่มอาจารย์
ซึง8 ทําหน้ าที8กํากับดูแลการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลกลุม่ วิชาหรื อวิชานันR
๒.๑ ตรวจสอบว่าข้ อสอบที8จะใช้ สอบหรื องานที8จะมอบหมายให้ นกั ศึกษาปฏิบตั ิเพื8อประเมินผลการเรี ยนรู้
มีระดับที8เหมาะสม เนื Rอหาถูกต้ อง และสอดคล้ องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที8กําหนด
๒.๒ วิเคราะห์ผลการสอบเพื8อหาจุดอ่อนของนักศึกษา เพื8อให้ ข้อมูลป้อนกลับสําหรับการพัฒนา
๓. เกณฑ์ ก ารสําเร็จ การศึก ษา เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี R
๑. เป็ นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกั ดิศ‡ รี แห่งปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายอุปกรณ์)
๒. สอบผ่านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร
๓. ได้ คะแนนเฉลี8ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ8ากว่า ๒.๐๐
๔. สอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive examination) ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ผ่าน
๔. การอุท ธรณ์ ข องนัก ศึก ษา
ทางโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร มีขนตอนการอุ
ัR
ทธรณ์ของนักศึกษาดังนี R
๑. นักศึกษาที8 มี ความประสงค์ จ ะอุทธรณ์ สามารถร้ องเรี ยนผ่านช่องทางการรั บ ข้ อร้ องเรี ย นทาง
การศึกษา ดังนี R
๑.๑ กล่องรับความคิดเห็น
๑.๑.๑ นักศึกษาที8 มี ความประสงค์ จ ะร้ องเรี ยนต้ องเขี ยนแบบฟอร์ ม ข้ อร้ องเรี ยน/
เสนอแนะ ซึ8งสามารถหยิบได้ ที8บริ เวณกล่องรั บข้ อร้ องเรี ยนทางการศึกษาจากนันกรอกรายละเอี
R
ยดข้ อมูลที8
ต้ องการจะแจ้ งและส่งใส่กล่องรับข้ อร้ องเรี ยนทางการศึกษาที8วางอยู่บริ เวณบอร์ ดประชาสัมพันธ์ งานกิจการ
นักศึกษา
๑.๒ แจ้ งเจ้ าหน้ าที8โดยตรง/แบบฟอร์ ม
๑.๒.๑ นักศึกษาที8มีความประสงค์จะร้ องเรี ยนทําการติดต่อเจ้ าหน้ าที8ผ้ ูรับผิ ดชอบ
หรื องานกิจการนักศึกษาโดยตรงเพื8 อขอรั บแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรี ยนทางการศึกษา จากนันกรอกรายละเอี
R
ยด
ข้ อมูลและทําการส่งให้ กบั เจ้ าหน้ าที8

๗๗

๑.๒.๒ สามารถแจ้ งอาจารย์ประจําวิชาที8เรี ยนนันๆได้
R โดยตรงภายหลังจากอาจารย์
ประจําวิชานันทราบถึ
R
งอุบตั ิการณ์ ให้ อาจารย์ผ้ ูรับเรื8 องแจ้ งได้ โดยตรงถึงงานกิจการนักศึกษาหรื อสามารถแจ้ ง
ผ่านทางแบบฟอร์ มข้ อร้ องเรี ยนทางการศึกษา โดยทําการส่งที8เจ้ าหน้ าที8การศึกษา หรื องานกิจการนักศึกษา
๑.๓ โทรศัพท์หน่วยงาน/โทรสายตรง ถึงผู้บงั คับบัญชา
๑.๓.๑ เมื8อนักศึกษาต้ องการแจ้ งเรื8 องข้ อร้ องเรี ยนสามารถทําการได้ โดยผ่านช่องทาง
ทางโทรศัพท์ดงั นี R
- ติดต่อสายตรงถึงผู้อํานวยการโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
- ติดต่ออาจารย์/ผู้ชว่ ยอาจารย์ทีมกิจการนักศึกษา
- ติดต่อนักวิชาการศึกษา
๑.๔ โทรสาร
๑.๔.๑ นักศึกษาที8มีความประสงค์จะทําการร้ องเรี ยน สามรถติดต่อผ่านทางโทรสาร
พร้ อมเขียนหัวข้ อให้ ชดั เจนว่า “ข้ อร้ องเรี ยนทางการศึกษา”
๑.๕ อีเมล
๑.๕.๑ นักศึกษาที8มีความประสงค์จะทําการร้ องเรี ยน สามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนได้ ผา่ น
ทางอีเมล พร้ อมระบุหวั ข้ อว่า “ข้ อร้ องเรี ยนทางการศึกษา” ได้ ผา่ นทางอีเมลดังนี R
- ถึงผู้อํานวยการโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิริรนธร
- ถึงทีมกิจการนักศึกษา: studentaffairs.sspo@gmail.com
๑.๖ Facebook
๑.๖.๑ นักศึกษาที8มีความประสงค์จะทําการร้ องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดีย โดยใช้ แอพพลิเคชัน8 Facebook โดยสามารถ เข้ าไปที8ชอ่ งค้ นหา และพิมพ์ SSPO Thailand เมื8อ
เข้ าไปในเพจแล้ ว สามารถกดเลือกเพื8อส่งข้ อความโดยตรงถึงผู้ดแู ลเพจ ภายหลังผู้ดแู ลเพจทราบเรื8 องจะทํา
การติดต่อแจ้ งกลับไป เพื8อให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบถึงสถานะของข้ อร้ องเรี ยนนันๆ
R
๒. งานกิจการนักศึกษาทําการรวบรวมข้ อมูลข้ อร้ องเรี ยนทางการศึกษา เพื8อนําเสนอผู้อํานวยการ
โรงเรี ยนฯ โดยข้ อร้ องเรี ยนที8มาจากทุกช่องทางจะถูกประเมินหาสาเหตุเบื Rองต้ น หากพบว่าข้ อร้ องเรี ยนไม่มีมลู
เจ้ าหน้ าที8งานกิจการนักศึกษาจะทําการแจ้ งกลับไปยังนักศึกษาผู้ร้องทราบว่าข้ อร้ องเรี ยนไม่ได้ รับการตอบรับ
เนื8องจากสาเหตุใดผ่านทางช่องทางที8 นักศึกษาได้ แจ้ งทิ Rงไว้ ในกรณี ที8ผ้ ูแจ้ งไม่สงค์ออกนามผลการประเมิน
เบื Rองต้ นจะถูกแจ้ งผ่านทางบอร์ ดประชาสัมพันธ์กิจการนักศึกษา (ทังนี
R Rขึ Rนอยูก่ บั ความเหมาะสม)
๓. ภายหลังจากการประเมินข้ อร้ องเรี ยนเบื Rองต้ นหากพบว่าข้ อร้ องเรี ยนมีมลู งานกิจการนักศึกษาจะ
นําข้ อร้ องเรี ยนที8ได้ รับบันทึกในระบบการจัดการข้ อมูลเพื8อเก็บบันทึกไว้ สําหรับการเรี ยกใช้ ภายหลัง จากนันข้
R อ
ร้ องเรี ยนจะถูกนําไปจัดระดับความรุนแรงและความสําคัญของข้ อร้ องเรี ยนโดยใช้ หลักการแบ่งดังนี R
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● ระดับ ๑ =เล่าให้ ฟัง, บ่นมีเหตุการณ์ซงึ8 อาจนําไปสูก่ ารเสื8อมเสียชื8อเสียง/ไม่ฟ้องร้ อง
● ระดับ ๒ = ต่อ ว่ า , ตํ า หนิ , ร้ องทุก ข์ , ทํ า ให้ เ สื8 อ มเสี ย ชื8 อ เสี ย ง/ไม่ มี แ นวโน้ ม จะออกสื8 อ /ไม่
ฟ้องร้ อง
● ระดับ ๓ = ด่าขูจ่ ะฟ้องฟ้องเสื8อมเสียชื8อเสียง/มีการข่มขูจ่ ะออกสื8อมีประเด็น
ทางด้ านกฎหมาย/ฟ้องร้ อง
๔. ภายหลัง การจัดระดับ ความรุ น แรงของข้ อร้ องเรี ย นงานกิ จ การนัก ศึก ษาจะนํ าข้ อ ร้ องเรี ย นมา
วิเคราะห์หารากปั ญหาเพื8อระงับเหตุ
● หากเป็ นเหตุที8งานกิจการนักศึกษาจัดการได้ ทางฝ่ ายงานจะทําการประสานงานถึง
ผู้เกี8ยวข้ องเพื8อแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนสรุ ปบทเรี ยนและหาแนวทางป้องกันการเกิดซํ Rาภายหลังเสร็ จสิ Rนการแก้ ไขจะ
ทําการแจ้ งกลับไปถึงผู้ร้องเรี ยนอีกครังR และจัดเก็บข้ อมูลเพื8อนําไปรายงานสถิตอิ บุ ตั ิการณ์
● หากเป็ นเหตุที8งานกิจการนักศึกษาไม่สามารถจัดการได้ ให้ ทําการสรุปปั ญหาและ
อุปสรรคเพื8อรายงานปั ญหาแก่ผ้ อู ํานวยการโรงเรี ยนส่งเรื8 องรายงานรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริ ญญาหรื อ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้ รับทราบเพื8อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคหากสิ Rนสุดกระบวนการแล้ วข้ อ
ร้ องเรี ยนสามารถจัดการแก้ ไขได้ ภายหลังการแก้ ไขเสร็ จสินR ให้ งานกิ จการนักศึกษาทํ าการแจ้ งกลับไปยัง ผู้
ร้ องเรี ยนถึงผลการดําเนินการแก้ ไขและสรุปเป็ นข้ อมูลเพื8อนําไปรายงานสถิติอบุ ตั กิ ารณ์ภายหลัง
● หากรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริ ญญาหรื อรองคณบดีงานกิจการนักศึกษาไม่
สามารถจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนได้ ให้ สรุ ปปั ญหาและอุปสรรคเพื8อเตรี ยมเข้ าที8ประชุมคณะกรรมการจัดการข้ อ
ร้ องเรี ยนซึ8งจะมีการจัดประชุมทุก ๓ เดือนเพื8อเข้ าพิจารณาปั ญหาและอุปสรรคหากยังไม่สามารถจัดการได้
คณะกรรมการการจัดการข้ อร้ องเรี ยนจะนําข้ อร้ องเรี ยนส่งไปยังคณบดีเพื8อตัดสินใจ/พิจารณาปั ญหาอุปสรรค
เพื8อแจ้ งผู้เกี8ยวข้ องดําเนินการแก้ ไขซึง8 ผลการแก้ ไขถือเป็ นที8สิ Rนสุด
๕. งานกิ จการนักศึกษาต้ องติดตามประเมินผลเป็ นระยะเพื8 อให้ มั8นใจว่าระบบแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนมี
ประสิทธิ ภาพและจะไม่เกิดซํ Rาโดยทุก ๓ เดือน นักวิชาการศึกษาที8ได้ รับมอบหมาย รวบรวมข้ อร้ องเรี ยนทาง
การศึกษา และสรุ ปลงในตารางสรุ ปข้ อเสนอแนะ ข้ อร้ องเรี ยน และการติดตามผล และเข้ าร่ วมประชุมกับ
คณะกรรมการการจัดการข้ อร้ องเรี ยนเพื8อนําเสนอถึงอุบตั ิการณ์ข้อร้ องเรี ยนที8เกิดขึ Rนให้ แก่คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลทราบด้ วย

๗๙

หมวดที' ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรี ยมการสําหรั บ อาจารย์ ใ หม่
๑.๑ การสรรหาบุคลากรเพื8อพัฒนาเป็ นอาจารย์
๑.๒ การฝึ กอบรมทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผล
๑.๓ การพัฒนาเพื8อให้ มีคณ
ุ วุฒิตรงตามคุณลักษณะที8ดีเหมาะสมในการเป็ นคณาจารย์
๒. การพัฒนาความรู้ แ ละทัก ษะให้ แ ก่ ค ณาจารย์
สําหรับการพัฒนาคณาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้ ดําเนินการดังนี R
๒.๑ การพัฒนาทัก ษะการจัด การเรี ยนการสอน การวัด และการประเมิน ผล
๑. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมีนโยบายให้ อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ าร่ วมประชุมเชิงปฏิ บตั ิ
พัฒนาอาจารย์ในด้ านความรู้ พื Rนฐานทางครุ ศาสตร์ ภายใน ๓ ปี ที8รับการบรรจุ เนื Rอหาสาระ
ประกอบด้ วยหลักการทัว8 ไปในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒. โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิรินธรกํ าหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนทบทวนแผนการสอน สื8อและเอกสาร
ประกอบการสอนทุกปี การศึกษา โดยต้ องผ่านความเห็นชอบของกลุ่มอาจารย์อาวุโสและที8
ปรึกษา เพื8อให้ เกิดการเรี ยนรู้ระหว่างการปฏิบตั งิ าน (On the job training)
๒.๒ การพัฒนาวิช าการและวิช าชีพ ด้ านอื'น ๆ
๑. จัดประชุมวิชาการภายในหน่วยงานในลักษณะต่างๆ เช่น สโมสรวารสาร การนําเสนอผลงาน
ที8เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ การค้ นพบความรู้ใหม่ การแลกเปลี8ยนประสบการณ์
๒. ส่งเสริ มให้ อาจารย์และผู้ชว่ ยอาจารย์ด้านกายอุปกรณ์ได้ ศกึ ษาต่อในระดับที8สงู ขึ Rน
๓. ส่งเสริ มให้ อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์เข้ าร่ วมประชุมวิชาการกายอุปกรณ์ และศาสตร์ อื8นๆที8
เกี8ยวข้ องซึง8 จัดโดยหน่วยงานหรื อองค์กรทังภายในและภายนอกประเทศ
R
๔. ส่งเสริ มให้ อาจารย์และผู้ชว่ ยอาจารย์ด้านกายอุปกรณ์ทํางานรวบรวมองค์ความรู้ วิจยั และ
พัฒนา
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หมวดที' ๗ การประกัน คุณภาพหลัก สูต ร
๑. การกํากับ มาตรฐาน
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลกํ าหนดระบบกํ ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้ วยเกณฑ์ การ
ดําเนินการที8เป็ นเลิศด้ านการศึกษา (Educational Criteria for Performance Excellence หรื อ EdPEx) และ
การประกันคุณ ภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ ข องเครื อข่ายมหาวิ ทยาลัยกลุ่ม ประเทศอาเซี ยน (ASEAN
University Network Quality Assurance Criteria at Program Level) รวมทังการบริ
R
หารจัดการหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื8 อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิ ริ นธรดํ าเนิ นการจัดการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ตามข้ อกํ าหนดขององค์กร
วิชาชีพกายอุปกณ์นานาชาติ ระดับ ๑ (International Society for Prosthetics and Orthotics) พร้ อมกันนี Rได้
นําหลักการบริ หารงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ด้ านการออกแบบพัฒนาหลักสูตรและการบริ หาร
จัดการหลักสูตร มาใช้ ในการกํากับคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริ ราชพยาบาลมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่ อนปริ ญญาทํ า หน้ าที8
กํากับดูแลการบริ หารหลักสูตรในภาพรวม ผ่านทางคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ซึ8งมีการจัด
ประชุมเป็ นประจําทุก ๒ เดือนและโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธรจัดให้ มีคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรทําหน้ าที8
บริ หารหลักสูตร ติดตามประเมินผลการดําเนินการเป็ นประจําทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขการดําเนินการ
หรื อพัฒนาหลักสูตรเพื8อให้ เป็ นไปตามระบบกํากับมาตรฐานที8กําหนด
๒. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หรื อผลการเรี ยนรู้ ที8คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้ อมูลผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ ผลการสอบเพื8อเป็ น
สมาชิกและขึ Rนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และการมีงานทํา
นอกจากนันยั
R งติดตามความต้ องการของตลาดแรงงานและสังคมทังจํ
R านวนและคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเป็ น
ประจําทุกปี และแจ้ งผลการสํารวจให้ กับคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ รับทราบเพื8อเป็ นข้ อมูลสําหรั บการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตรกําหนดว่าผู้ใช้ บณ
ั ฑิตจะต้ องมีคะแนนความพึง
พอใจมากกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๘๑

๓. นัก ศึก ษา
การคัด เลือ กผู้ม ีคุณสมบัต เิ ข้ าศึก ษาในหลัก สูต ร
หลักสูตรฯ มี วิธีการคัดเลื อกผู้มีคุณสมบัติเพื8 อเข้ าศึกษาโดยมี เกณฑ์ การพิจารณา คือ ผู้เข้ าศึกษา
จะต้ องเป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า และมีคณ
ุ สมบัติตามระเบียบการ
สอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรื อตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการ
พิเศษของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ/หรื อตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อจิตใจที8จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ กําหนดคะแนนขันตํ
R 8าของวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ เกณฑ์ ONET ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ ๓๕
การประเมิน เพื'อ สําเร็จ การศึก ษา
เกณฑ์การประเมินเป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศหรื อข้ อบัง คับของคณะแพทยศาสตร์ ศิริ ราชพยาบาลที8 เ กี8 ยวข้ อง โดยหลักสูต รฯ
ได้ กําหนดเกณฑ์สําเร็ จการศึกษาดังนี R
๑. เป็ นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกั ดิ‡ศรี แห่งปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายอุปกรณ์)
๒. สอบผ่านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตรฯ
๓. ได้ คะแนนเฉลี8ยสะสมตลอดหลักสูตรฯไม่ตํ8ากว่า ๒.๐๐
๔. สอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive examination) ทังภาคทฤษฎี
R
และภาคปฏิบตั ิ ผ่าน
การควบคุม ดูแ ล และแนะแนว
หลักสูตรฯ มีวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ ที8หลากหลายและมี ความเหมาะสมกับเนื Rอหาของแต่ละ
รายวิชาสอดคล้ องกับผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ที8คาดหวังของหลักสูตรฯ และมีการให้ ข้อมูลผลการเรี ยนรู้ ตอบกลับ
เพื8อให้ นกั ศึกษานําไปพัฒนาตนเองตามระยะเวลาของการประเมิน และตรงกับวัตถุประสงค์ของลักษณะวิชา
นักศึกษาจะได้ รับทราบผลการศึกษาจากอาจารย์ประจําวิชาและจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทังนี
R R
นักศึกษาสามารถทักท้ วงผลการประเมินได้ กบั อาจารย์เจ้ าของวิชาโดยตรง โดยอาจารย์จะเป็ นผู้ชี Rแจงเหตุและ
ผลของการให้ คะแนนเพื8อความชัดเจนและโปร่งใสของกระบวนการ ประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรฯ ได้ มีการแต่งตังอาจารย์
R
ที8ปรึ กษาให้ แก่นกั ศึกษาทุกคน เมื8อนักศึกษามีปัญหาในการเรี ยน
หรื อปั ญหาอื8นๆ ก็สามารถขอรับคําแนะนําจากอาจารย์ที8ปรึกษาได้
การติด ตามข้ อ มูล ของนัก ศึก ษา
หลักสูตรฯ มีการติดตามข้ อมูลเกี8ยวกับนักศึกษาทุกชันปี
R ได้ แก่ อัตราการคงอยู่ การสําเร็ จการศึกษา
และผลการศึกษาแต่ละชันR ปี เป็ นประจํ าทุกปี ได้ จัดทํ าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเป็ นประจํา
โดยมีแบบประเมินการเรี ยนการสอนรายวิชา (ออนไลน์) หลังจบรายวิชา ทุกภาคการศึกษา และ แบบสอบถาม
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ความต้ องการและความคาดหวังที8มีต่อหลักสูตรฯ หลังจบปี การศึกษา ปี ละ ๑ ครังR และได้ มีการดําเนินการ
ปรับปรุงการดําเนินการให้ ตอบสนองผลการประเมินเป็ นประจําทุกปี
๔. อาจารย์
หลักสูตรฯ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงกํ าหนดนโยบายและแผนในการรับอาจารย์
ใหม่ การแต่งตังอาจารย์
R
ประจําหลักสูตรฯ การมีส่วนร่ วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตรฯ การบริ หาร การส่งเสริ ม และการพัฒนาอาจารย์
๔.๑ การรั บ อาจารย์ ใ หม่
โรงเรี ย นกายอุป กรณ์ สิ ริ น ธรคัด เลื อ กอาจารย์ ก ายอุป กรณ์ ใ หม่ ต ามระเบี ย บและหลัก เกณฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
๔.๒ การแต่ งตังt คณาจารย์ พ เิ ศษ
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธรกําหนดนโยบายการแต่งตังอาจารย์
R
พิเศษไว้ ดงั นี R
๑. ไม่มีอาจารย์กายอุปกรณศาสตร์ ประจํา หรื ออาจารย์อื8นในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที8มีความรู้และหรื อ
ประสบการณ์ตรงกับการสอนหัวข้ อนันR
๒. เป็ นการสอนหัวข้ อที8ต้องการให้ นกั ศึกษามีโอกาสได้ เรี ยนรู้เพื8อเพิ8มเติมประสบการณ์ให้ มีความหลากหลาย
มากขึ Rน
๓. เป็ นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในสถานพยาบาลนอกเขตกรุ งเทพมหานครซึ8งจําเป็ นต้ องมีอาจารย์พิเศษ
ที8ปฏิบตั งิ านประจําอยูใ่ นสถานพยาบาลแห่งนันร่
R วมทําหน้ าที8กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
ทังนี
R R สําหรับการอนุมตั แิ ต่งตังคณาจารย์
R
พิเศษจัดทําโดยการเสนอขอต่อมหาวิทยาลัย
๔.๓ การมีส่ วนร่ วมของคณาจารย์ ใ นการวางแผน การติด ตามและทบทวนหลัก สูต ร
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิรินธรมี การจัดประชุม Course report ทุกสิ Rนปี การศึกษา เพื8อรายงานผลการ
ดําเนินงานของแต่ละรายวิชาที8 จดั การเรี ยนการสอนต่อที8 ประชุม รวมทังR ประเด็น/ข้ อเสนอแนะต่างๆ ที8 ต้อง
ทําการปรับปรับปรุง/พัฒนาในแต่ละรายวิชา เพื8อพัฒนาจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาต่างๆ ในปี ตอ่ ไป
ทังR นี กR ่ อนเปิ ดภาคการศึกษาแต่ล ะปี การศึกษา โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิ ริ นธรดํ าเนิ นการจัดประชุม
Concensus Meeting เพื8อดําเนินการหาข้ อตกลงร่วมกันของอาจารย์ทกุ คน ในการดําเนินการจัดการเรี ยนการ
สอนของแต่ละรายวิชา เพื8อให้ การจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชาดําเนินไปตามแนวทางที8กําหนดไว้
๔.๔ การบริห าร การส่ งเสริม และการพัฒนาอาจารย์
(ดูหมวดที8 ๖ การพัฒนาอาจารย์)
๕. หลัก สูต ร การเรี ยนการสอน การประเมิน ผู้เ รี ยน
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โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิรินธรให้ ความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรฯ เพื8อให้ ตอบสนองต่อ
ความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และกําหนดเป็ นมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หรื อผลการเรี ยนรู้ ที8คาดหวัง ซึ8ง
สอดคล้ องกับวิ สัย ทัศน์ แ ละพันธกิ จ ของมหาวิ ทยาลัยและคณะฯ มี กระบวนการกํ า หนดสาระสํ า คัญ ของ
หลัก สู ต รฯ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ง าน (task analysis) ซึ8 ง แสดงความเชื8 อ มโยงกั บ ผลการเรี ย นรู้ ที8 ค าดหวั ง
มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ ทนั สมัยเมื8อครบวงรอบการศึกษา หรื อไม่เกิน ๕ ปี
หลัก สู ต รฯ ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ อาจารย์ ผ้ ู ส อนในรายวิ ช า โดยคํ า นึ ง ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ในวิชาที8สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที8 ส่งเสริ มให้ เกิ ดผลการเรี ยนรู้ ที8คาดหวัง
และมีศกั ยภาพในการพัฒนาศักยภาพที8สําคัญและจําเป็ นให้ นกั ศึกษา
หลักสูตรฯ กําหนดให้ มีการประเมินผู้เรี ยนด้ วยจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาที8 แสดงผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ที8 คาดหวังของหลักสูตรฯ การประเมินเพื8 อนํ าผลลัพธ์ ป้อนกลับให้
นักศึกษาพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเอง และการประเมินเพื8อเป็ นข้ อมูลปรับปรุงการเรี ยนการสอน
๖. สิ'งสนับ สนุน การเรี ยนรู้
๖.๑ ทรั พ ยากรการเรี ยนการสอนที'ม ีอ ยู่เ ดิม
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาลมีความพร้ อมในการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี R
๑) ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั กิ าร ห้ องฝึ กทักษะทางคลินิก สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาชีพกาย
อุปกรณ์ในภาคปฏิบตั ิ
๒) คลินิกกายอุปกรณ์ ซึ8งให้ บริ การทังผู
R ้ ป่วยนอก และผู้ป่วยในบางหอของโรงพยาบาลศิริราชและ
สถาบันสิรินธรเพื8อการฟื นR ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สําหรับการศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการให้ บริ การ
ตรวจรักษาด้ วยกายอุปกรณ์
๓) หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลซึ8งมี ตําราทางการแพทย์ และฐานข้ อมูลสํ าหรั บ การ
สืบค้ นความรู้ ทางการแพทย์ในระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และโรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิรินธรมีห้องสมุดซึ8งมี
ตําราเฉพาะทางด้ านกายอุปกรณ์ ศาสตร์ สําหรับการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษาและห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์นานาชาติ
๔) ระบบการเรี ยนการสอนแบบทางไกลผ่านโปรแกรม Moodle ซึง8 ได้ รับความร่ วมมือกับสถานเทคโล
ยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในการจัดทําสื8อการเรี ยนการสอนและบทเรี ยน
ออนไลน์
๖.๒ การจัด หาทรั พ ยากรการเรี ยนการสอนเพิ'ม เติม
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลจัดสรรงบประมาณประจําปี จากเงินรายได้ เพื8อจัดซื Rอหนังสือไว้ ใน
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล และให้ จดั ตังงบประมาณเมื
R
8อมีความจําเป็ นจะต้ องจัดหาทรัพยากร
อื8นเพิ8มเติม
๘๔
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๖.๓ การประเมิน ความเพียงพอของทรั พ ยากร
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิรินธรประเมินความเพี ยงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ที8จดั ไว้ โดยการตรวจสอบ
อัตราการขอใช้ ทรั พ ยากร ข้ อร้ องเรี ยน และสอบถามความต้ องการและความพึง พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ผ้ สู อน
๗. ตัวบ่ งชีผt ลการดําเนิน งาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี Rผลการดําเนินงานที8ใช้ ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรฯประจําปี
ที8 ร ะบุไ ว้ ใ นหมวดที8 ๑-๖ และสอดคล้ องกับ ตัวชี วR ัดการประกัน คุณ ภาพภายในและการประเมิ น คุณ ภาพ
ภายนอกมีดงั ต่อไปนี R
ตาราง แสดงตัวบ่ งชีผt ลการดําเนิน งานและความสอดคล้ อ งกับ การประกัน คุณภาพของหลัก สูต รฯ
ปี การศึก ษา

ลําดับ

ตัวบ่ งชีผt ลการดําเนิน งาน

๑

มี รายละเอี ยดของหลักสูตรฯ ตามแบบ มคอ.๒ ที8 สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
กายอุปกรณ์
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้ อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดํ าเนิ นการของประสบการณ์ ภ าคสนามตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ Rนสุดภาคการศึกษาที8เปิ ดสอนให้ ครบ
ทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรฯ ตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ Rนสุดปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลประเมินการดําเนินงานที8
รายงานใน มคอ.๗ ปี ที8แล้ ว

๒

๓

๔
๕

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๘๕

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๖
๗

อาจารย์ ใ หม่ ทุก คนได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ คํ า แนะนํ า ด้ า นการ
จัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์ ป ระจํ า ทุ ก คนได้ รั บ การพัฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึง8 ครังR
ตัวบ่ งชีผt ลการดําเนิน งาน

๘

จํ า นวนบุ ค ลากรสนับ สนุ น การจัด การเรี ย นการสอนได้ รั บ การ
พัฒนาวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐ ต่อปี
ระดับความพึง พอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณ ฑิ ตใหม่ ที8 มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี8ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที8มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี8ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
มีจํานวนนักศึกษาที8สําเร็ จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรฯ
มากกว่าร้ อยละ ๘๐
มีอตั ราการสอบผ่านในครังR แรกของการสอบใบประกอบโรคศิลปะ
ของบัณฑิตสาขาวิชากายอุปกรณ์มากกว่าร้ อยละ ๘๐
มี จํ า นวนชั8ว โมงสอนในหลัก สูต รฯที8 จัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
สอดคล้ องกับหลักการที8 เ น้ นการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง
(นักศึกษามี active learning) มากกว่าร้ อยละ ๕๐
มี จํ า นวนชั8 ว โมงในหลั ก สู ต รฯส่ ว นวิ ช าด้ านกายอุ ป กรณ์ ที8 จั ด
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับหลักการที8เน้ นการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง (นักศึกษามี active learning) มากกว่าร้ อยละ
๕๐
จํานวนรายวิชากลุ่มวิชากายอุปกรณ์มีการประเมินการสอนและนํา
ผลมาปรับปรุงการสอน ร้ อยละ ๑๐๐

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑๔

๑๕

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ปี การศึก ษา

ลําดับ

๙

√

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๘๖

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวดที' ๘ การประเมิน และปรั บ ปรุ งการดําเนิน การของหลัก สูต ร
๑. การประเมิน ประสิท ธิผ ลของการสอน
๑.๑ การประเมิน กลยุท ธ์ ก ารสอน
หากเป็ นการสอนรายวิชาที8 มีชั8วโมงปฏิ บตั ิการและหรื อมีผลงานที8มอบหมายให้ นักศึกษาปฏิ บตั ิ
ระหว่างการเรี ยน อาจารย์ผ้ สู อนสามารถประเมินภาพรวมผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาระหว่างการสอนชัว8 โมง
ปฏิ บตั ิการที8 สถาบันหรื อจากผลงานของนักศึกษา เมื8 อได้ ข้อมูลแล้ วพิจารณาวิธีการให้ ข้ อมูล ป้อนกลับกับ
นักศึกษาอย่างทัว8 ถึงเพื8อการพัฒนา หรื อให้ ข้อมูลในการเรี ยนชัว8 โมงต่อๆไป
๑.๒ การประเมิน ทัก ษะของอาจารย์ ใ นการใช้ แ ผนกลยุท ธ์ ก ารสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน ประกอบด้ วย
๑) เพื8อนอาจารย์ซึ8งฟั งการสอนประเมินความเหมาะสมของเนื อR หาและสื8 อการสอนที8 อาจารย์
ผู้สอนจัดเตรี ยม รวมทังความสามารถในการกระตุ
R
้ นเร้ าความสนใจของนักศึกษา ทักษะในการสอนการใช้ สื8อ
อุปกรณ์ ความตรงต่อเวลา และการเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ ซกั ถาม
๒) การให้ นักศึกษาซึ8งฟั ง การสอนประเมินความสามารถในการถ่ ายทอดของอาจารย์ ผ้ ูส อน
คุณภาพของสื8อและอุปกรณ์ ที8ใช้ ในการสอน ความสามารถในการกระตุ้นเร้ าความสนใจให้ ติดตามบทเรี ยน
ความตรงต่อเวลา และการเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถาม
๓) กําหนดให้ อาจารย์ทกุ คนต้ องทําการ peer review ๓ ครังR ต่อ ๑ ภาคการศึกษา
๔) สําหรับอาจารย์ใหม่ กํ าหนดให้ ต้องทําการ peer review ในทุกรายวิชาที8ทําการจัดการเรี ยน
การสอน เป็ นระยะเวลา ๑ ปี
๒. การประเมิน หลัก สูต รในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรฯ ต้ องอาศัยข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ หลายด้ าน ซึ8งได้ มาด้ วยเทคนิค/วิธีการประเมิน
ดังนี R

๘๗

แหล่ งที'ม าของข้ อ มูล
ข้ อ มูล ที'ไ ด้
บุค คลที'เ กี'ยวข้ อ ง
๑
นักศึกษา
การจัดการสอน ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
และไม่พงึ พอใจ พฤติกรรมการสอนของอาจารย์
และช่างเทคนิค
๒
บัณฑิต
ความสัมพันธ์ของรายวิชากับงาน
๓
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ความพึ ง พอใจกั บ ความรู้ ความสามารถของ
บัณฑิต
๔
อาจารย์ผ้ สู อน
การบริ หารจัดการเรี ยนการสอน
๕
เพื8อนอาจารย์
การมีสว่ นร่วมในการบริ หารการจัดการเรี ยนการ
สอน
๖
ผู้ สั ง เกตการณ์ ก าร สิ8งที8เกิดขึ Rนในห้ องเรี ยน
สอน
๗
ผู้เชี8ยวชาญในวิชาชีพ ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
๘
ผู้บริ หาร
การบริ หาร การอุทิศตน นวัตกรรมของอาจารย์
ผู้สอน
เอกสารที'เ กี'ยวข้ อ ง
๙
โครงงานและผลการ ผลการเรี ยนรู้
สอบของนักศึกษา
๑๐ เอกสารที8เกี8ยวข้ อง
แผนการสอน ปรัชญาของหลักสูตรฯ การบริ หาร
จัดการ
๑๑ แฟ้มบันทึก
การบริ หารจัดการ ข้ อมูลนักศึกษา

เทคนิค /วิธ ีก ารประเมิน
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบบันทึก
แบบสอบถาม
แบบบันทึก
แบบบันทึก
แบบบันทึก

งาน / รายงานผลการสอบ
แบบบันทึก
แบบบันทึก

๓. การประเมิน ผลการดําเนิน งานตามรายละเอียดหลัก สูต ร
ในการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรฯนันR จะดําเนินการเป็ นประจําทุก
ปี การศึ ก ษา โดยโรงเรี ย นกายอุ ป กรณ์ สิ ริ น ธร คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาลจะแต่ ง ตั งR
คณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย ๓ คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชากายอุปกรณ์อย่างน้ อย
๘๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑ คน ซึ8งเป็ นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด้ วย ประเมินผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี Rที8ระบุ
ไว้ ในหมวดที8 ๗ ข้ อ ๗

โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี R
ระดับ “ควรปรับปรุง”
หมายถึง มีผลการดําเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้ อแรก
ระดับ “ดี”
หมายถึง มีผลการดําเนินการครบ ๑๐ ข้ อแรก
ระดับ “ดีมาก”
หมายถึง มีผลการดําเนินการครบทุกข้ อ
๔. การทบทวนผลการประเมิน และวางแผนปรั บ ปรุ ง
เมื8 อสิ นR สุดปี การศึกษาและได้ ผ ลการประเมิ นการดํ าเนิ น งานในข้ อ ๓ แล้ ว คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรฯ จะนําข้ อมูลมาพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไข หากปั ญหาที8พบสามารถแก้ ไขได้ โดยการปรับปรุ งลําดับการ
สอน เนื อR หาสาระ วิธีการจัดการเรี ยนการสอน สื8 อและอุปกรณ์ การสอน การประเมินผล และไม่กระทบต่อ
คําอธิบายรายวิชาและจํานวนหน่วยกิต อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาต่างๆ สามารถปรึ กษากับอาจารย์ผ้ ูสอน
เพื8อดําเนินการปรับปรุ งได้ แต่ถ้ามีผลกระทบต่อคําอธิบายรายวิชาและหน่วยกิตให้ ขออนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
ก่อนดําเนินการปรับปรุง
สําหรับการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและสังคมนันR จะดําเนินการเมื8อใช้ หลักสูตรฯไปแล้ ว ๔ ปี

๘๙

ภาคผนวก ๑
แบบรายงานข้ อ มูล หลัก สูต ร (MU Degree Profile)

๙๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙๑

๙๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๙๓

๙๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก ๒
ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ร ะดับ หลัก สูต ร และผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ย่ อ ย
(PLOs และ SubPLOs) ของหลัก สูต ร

๙๕

ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ร ะดับ หลัก สูต ร (PLOs) และ ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้ ย่อ ย (SubPLOs)
PLOs
PLO1 ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ และกาย
อุปกรณ์ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั งิ านด้ านกาย
อุปกรณ์ได้ อย่างเหมาะสม
PLO2 ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

SubPLOs
1.1 อธิบายการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และกายอุปกรณ์ศาสตร์
ไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างเหมาะสม
1.2 อธิบายการดูแลผู้ป่วยแบบให้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลางและการใช้ เวชศาสตร
ฟื นR ฟูชมุ ชนในการพัฒนาการให้ บริ การแก่ผ้ ปู ่ วย
1.3 แสดงออกถึงการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ และกายอุปกรณ์ศาสตร์ ในการปฏิบตั งิ านด้ านกายอุปกรณ์
ได้ อย่างเหมาะสม
2.1 อธิบายหลักการ และขันตอนการตรวจประเมิ
R
นผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
2.2 แสดงการตรวจประเมินผู้ป่วยที8ต้องใช้ กายอุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
2.3 ให้ เหตุผลทางคลินิกที8ถกู ต้ อง ในการตรวจประเมินร่างกาย และประเมิน
ผลการรักษาทางกายอุปกรณ์
2.4 ใช้ เครื8 องมือการประเมินผลลัพธ์การรักษาทางกายอุปกรณ์
(Prosthetic/Orthotic outcome measures) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 จัดทําเอกสารผลการตรวจประเมินร่างกาย และประเมินผลการรักษาทาง
กายอุปกรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานได้ อย่างแม่นยํา
PLO3 วางแผนและปฏิบตั ิ 3.1 อธิบายกระบวนการดูแล รักษาผู้ป่วยที8ต้องใช้ กายอุปกรณ์ในระดับ
ตามแผนการรักษาสําหรับ ปั จเจกบุคคลได้ ตามมาตรฐานองค์กรกายอุปกรณ์นานาชาติ (ISPO
ผู้ป่วยแต่ละรายที8ต้องใช้ standard)
กายอุปกรณ์ได้ ตาม
3.2 วางแผนการรักษาผู้ป่วยที8ต้องใช้ กายอุปกรณ์ในระดับปั จเจกบุคคลได้
มาตรฐานองค์กรกาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ตังอยู
R ่บนพื Rนฐานความเป็ นจริ งและสอดคล้ องกับบริ บท
อุปกรณ์นานาชาติ (ISPO ความต้ องการของผู้ป่วย
standard) สอดคล้ องกับ 3.3 ปฏิบตั ิตามแผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายที8ต้องใช้ กายอุปกรณ์ใน
สถานการณ์จริ ง ได้ อย่างเหมาะสม
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บริ บทระบบสุขภาพ
ประเทศไทย

3.4 ใช้ หลักความรู้ ทางกายอุปกรณ์แก้ ไขปั ญหาทางคลินิกได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

PLOs
PLO4 ผลิตกายอุปกรณ์
ทุกชนิดได้ ตามมาตรฐาน
องค์กรกายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard) ตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บทระบบ
สุขภาพของประเทศไทย

SubPLOs
4.1 แสดงให้ เห็นความสามารถในการเลือกใช้ เครื8 องมือป้องกัน (safety tools)
ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสมกับสถานการณ์
4.2 ออกแบบกายอุปกรณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้ องการ
ของผู้ใช้ งาน และมีมาตรฐานตามหลักสากล
4.3 ผลิตแบบพิมพ์จําลองของร่างกาย (casting and cast modification)
สําหรับผลิตกายอุปกรณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 เลือกใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ เครื8 องมือ และส่วนประกอบทางกายอุปกรณ์ได้
อย่างถูกต้ อง เหมาะสม และคุ้มค่า
4.4 เลือกและใช้ เทคนิคการผลิตกายอุปกรณ์ที8ถกู ต้ อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย
4.5 ประเมินและปรับแก้ คณ
ุ ภาพของกายอุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ องแม่นยํา
5.1 แสดงให้ เห็นความตระหนักในการให้ การศึกษาและความเข้ าใจทางกาย
อุปกรณ์ที8ถกู ต้ องแก่ผ้ ใู ช้ กายอุปกรณ์ และผู้เกี8ยวข้ อง
5.2 สามารถให้ การศึกษาและความเข้ าใจทางกายอุปกรณ์ที8ถกู ต้ องแก่ผ้ ใู ช้
กายอุปกรณ์ และผู้เกี8ยวข้ อง
5.3 ประเมินข้ อมูลที8รับจากผู้อื8นได้ อย่างมีหลักการ และสรุปผลได้ อย่าง
ถูกต้ อง
6.1 อธิบายหลักการประพฤติตนอย่างมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมและมี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เหมาะสมกับความเป็ นนักกายอุปกรณ์
6.2 อธิบายหลักการทํางานในสถานการณ์ที8มีความหลายหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 แยกแยะผิดชอบชัว8 ดี อย่างมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ
6.4 ปฎิบตั งิ านของตนอย่างเต็มกําลัง ให้ งานสําเร็ จ มีคณ
ุ ภาพ และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม

PLO5 เผยแพร่
แลกเปลี8ยนความรู้หรื อ
ข้ อมูลด้ านกายอุปกรณ์ที8
เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้ อย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม
PLO6 ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์และ
ผู้เกี8ยวข้ องอย่างมี
คุณธรรมจริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ

๙๗

PLOs
PLO7 ใช้ ทกั ษะการบริ หาร
จัดการตนเองในการ
ปฏิบตั งิ านด้ านกาย
อุปกรณ์ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

PLO8 ปฏิบตั งิ าน
ร่วมกับสหวิชาชีพ และ
ผู้เกี8ยวข้ องในการ
ให้ บริ การผู้ป่วยที8ต้องใช้
กายอุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพกาย
อุปกรณ์
PLO9 ใช้ ทกั ษะการสื8อสาร
ที8สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ และ
เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมาย

SubPLOs
7.1 กําหนดเป้าหมายที8เหมาะสม สอดคล้ องกับบริ บทการทํางานด้ านกาย
อุปกรณ์
7.2 แสดงให้ เห็นถึงแผนการปฏิบตั งิ านที8เหมาะสม สอดคล้ องกับบริ บทการ
ทํางานด้ านกายอุปกรณ์
7.3 ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื8อให้ บรรลุเป้าหมายการทํางานด้ าน
กายอุปกรณ์
7.4 ทําให้ บรรลุเป้าหมายของงานด้ านกายอุปกรณ์ ตามแผนที8กําหนด
7.5 สามารถแก้ ปัญหาอย่างมีระบบ
8.1 อธิบายบทบาทของวิชาชีพกายอุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
8.2 อธิบายบทบาทของผู้ให้ บริ การทางการแพทย์ด้านอื8นๆในระบบ
สาธารณสุขที8เกี8ยวข้ องกับงานกายอุปกรณ์ได้ อย่างถูกต้ อง
8.3 แสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมที8เหมาะสมในการปฏิบตั งิ านร่วมกับสหวิชาชีพ
ในฐานะสมาชิกทังการเป็
R
นผู้นําและการเป็ นผู้ตามที8มีประสิทธิภาพ

9.1 สื8อสารด้ วยการพูด การเขียน ท่าทาง และสื8อต่างๆอย่างเหมาะสม
9.2 นําเสนอข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และกายอุปกรณ์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9.3 ใช้ สื8ออิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตเอกสาร หรื อสื8อที8เกี8ยวข้ องกับงานกาย
อุปกรณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
9.4 แสดงความคิดเห็นได้ อย่างมัน8 ใจและ มีประสิทธิภาพ
9.5 เขียนรายงานทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ สื8อสารกับผู้ร่วมงานได้
อย่างแม่นยํา
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9.6 สามารถสื8อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีปฏิสมั พันธ์ที8ดีกบั ผู้เกี8ยวข้ องเมื8อ
อยูใ่ นสถานการณ์การทํางานจริ งในงานกายอุปกรณ์

PLOs
PLO10 ผลิตงานวิจยั กาย
อุปกรณ์ที8มีความทันสมัย
และสอดคล้ องกับบริ บท
ของภูมิภาค

SubPLOs
10.1 อธิบายขันตอน
R
ระเบียบวิธีวิจยั ได้ อย่างถูกต้ อง
10.2 ตังคํ
R าถามงานวิจยั ที8สอดคล้ องกับการปฏิบตั งิ านโดยอ้ างอิงบริ บทที8
เหมาะสม
10.3 ดําเนินการสืบค้ นหาหลักฐานทางการวิจยั จากฐานข้ อมูล และ
แหล่งข้ อมูลอื8นๆ ได้ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
10.4 ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ เกิดประโยชน์อย่างสร้ างสรรค์
10.5 ดําเนินการวิจยั อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยระเบียบวิธีวิจยั ที8เหมาะสม
และได้ รับการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในคน (เฉพาะงานที8เกี8ยวข้ อง)
10.6 แสดงออกถึงความซื8อสัตย์ ซื8อตรง และรับผิดชอบในการดําเนินการวิจยั
10.7 จัดทํารายงาน และนําเสนองานวิจยั ที8มีคณ
ุ ภาพ ในรูปแบบที8กําหนด
PLO11 ประยุกต์ความรู้
11.1 อธิบายระดับและหลักการประเมินความสามารถของตนเองและการ
ความเข้ าใจในแนวคิด
สะท้ อนความคิดได้ ถกู ต้ อง
หลักการ ทฤษฎีและ
11.2 แสดงการมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรื อร้ นในการประเมินความสามารถของ
ประสบการณ์ มาใช้ ในการ ตนเองและการสะท้ อนความคิดได้ อย่างเหมาะสม
วิเคราะห์สถานการณ์ และ 11.3 วิเคราะห์สถานการณ์และกําหนดวิธีการแก้ ไขปั ญหา หรื อปรับแนวทาง
แก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ปฏิบตั ิอย่างมีหลักการ และสร้ างสรรค์
11.4 แก้ ไขปั ญหา หรื อสถานการณ์เฉพาะหน้ าได้ อย่างสร้ างสรรค์ และมี
ประสิทธิภาพ

MU Graduates Attributes
1. T-shaped breadth and
depth: รู้แจ้ งรู้จริ งทังด้
R านกว้ าง
และด้ านลึก

PLO1


PLO2


PLO3


PLO4


PLO5

๙๙

PLO6

PLO7


PLO8

PLO9


PLO10


PLO11


2. Globally talented: มีทกั ษะ
ประสบการณ์สามารถแข่งขัน
ระดับโลก
3. Socially contributing: มีจิต
สาธารณะ สามารถทําประโยชน์
ให้ สงั คม
4. Entrepreneurially minded:
กล้ าคิด กล้ าทํา กล้ าตัดสินใจ
สร้ างสรรค์สิ8งใหม่ในทางที8ถกู ต้ อง



































ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างคุณลัก ษณะที'พ ึงประสงค์ ข องบัณฑิต มหาวิท ยาลัยมหิด ล
(MU Graduates Attributes) และผลการเรี ยนรู้ ท' ีค าดหวังของหลัก สูต ร (PLOs)

ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัม พัน ธ์ เปรี ย บเทีย บระหว่ างผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู้
ระดับ หลัก สูต ร (PLOs) กับ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับ อุด มศึก ษา (มคอ.)
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TQF Level 2

PL0
1

คุณธรรมจริ ย ธรรม
สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และวิชาชีพ โดย
ใช้ ดุลยพินิจทางค่านิ ย ม ความรู้ สึกของผู้อื8น ค่านิ ยมพืนR ฐาน
และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ แสดงออกซึ8 ง พฤติ ก รรมทางด้ าน
คุณธรรมและจริ ยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื8อสัตย์
สุจริ ต เสียสละ เป็ นแบบอย่างที8ดี เข้ าใจผู้อื8น และเข้ าใจโลก
เป็ นต้ น
ความรู้
มี อ งค์ ค วามรู้ ในสาขาวิ ช าอย่ า งกว้ างขวางและเป็ นระบบ
ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที8เกี8ยวข้ อง สําหรับ
หลัก สูต รวิ ช าชี พ มี ค วามเข้ าใจเกี8 ย วกั บ ความก้ า วหน้ าของ
ความรู้ เฉพาะด้ านในสาขาวิชา ตระหนักถึงงานวิจยั ในปั จจุบนั ✓
ที8เกี8 ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาและการต่อยอดองค์ ความรู้ ส่วน
หลักสูตรวิชาชีพที8เน้ นการปฏิบตั ิ จะต้ องตระหนักในธรรมเนี ยม
ปฏิบตั ิ กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ที8เปลี8ยนแปลงตามสถานการณ์
ทัก ษะทางปั ญญา
สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริ ง ทําความเข้ าใจ และสามารถประเมิน
ข้ อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้ อมูลที8หลากหลาย
และใช้ ข้อมูลที8ได้ ในการแก้ ไขปั ญหาและงานอื8นๆด้ วยตัวเอง
สามารถศึกษาปั ญหาที8คอ่ นข้ างซับซ้ อนและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ ไขได้ อย่ า งสร้ างสรรค์ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู้ ทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ทางภาคปฏิบตั ิ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ สามารถใช้ ทักษะและความเข้ าใจอันถ่องแท้ ใน
เนื อR หาสาระทางวิชาการและวิชาชีพสําหรั บหลักสูต รวิ ชาชี พ

PL0
2

PL0
3

PL0
4

PL0
5

PL0
6

PL0
7

✓

✓

✓

✓

✓

๑๐๑

✓

PL0
8

PL0
9

PL0
10

PL0
11

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

นักศึกษาสามารถใช้ วิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม

ทัก ษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุค คลและความรั บ ผิด ชอบ
มีส่วนช่วยและเอื Rอต่อการแก้ ปัญหาในกลุ่มได้ อย่างสร้ างสรรค์
ไม่ว่าจะเป็ นผู้นํา หรื อสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ8ง
ภาวะผู้นํ า ในสถานการณ์ ที8 ไ ม่ ชัด เจน และต้ องใช้ น วัต กรรม
ใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหา มีความคิดริ เริ8 มในการวิเคราะห์ปัญหา
ได้ อย่ า งเหมาะสมบนพื นR ฐานของตนเองและของกลุ่ ม
รับผิดชอบในการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื8อง รวมทังพั
R ฒนาตนเองและ
อาชีพ

TQF Level 2

✓

PL0
1

ทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื' อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในประเด็นปั ญหา สามารถ
เลื อ กและประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคนิ ค ทางสถิ ติ หรื อ คณิ ต ศาสตร์ ที8
เกี8 ย วข้ องอย่างเหมาะสมในการศึก ษาค้ นคว้ าและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลประมวลผลแปลความหมาย และนําเสนอข้ อมูล
สารสนเทศอย่ า งสมํ8 า เสมอ สามารถสื8 อ สารได้ อย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพทังในการพู
R
ด การเขียน สามารถเลือกใช้ รูปแบบ
ของการนําเสนอที8เหมาะสมกับกลุม่ บุคคลที8แตกต่างกันได้
ทัก ษะพิส ัย
สามารถตรวจประเมิ น ร่ า งกายผู้ ป่ วย วางแผนการรั ก ษา
ออกแบบ ประดิ ษ ฐ์ ดั ด แปลงกายอุ ป กรณ์ เ สริ ม และกาย
อุปกรณ์ เทียมทุกระดับ ประเมินผลการรักษา ตลอดจนการใช้ ✓
รองเท้ า ทางการแพทย์ เพื8อดูแลและรั กษาผู้ที8มีความผิ ดปกติ
ทางการเคลื8อนไหว

✓

PL0
2

PL0
3

✓

✓

✓

✓

๑๐๒

PL0
4

PL0
5

✓

✓

PL0
6

✓

✓

✓

✓

✓

PL0
7

PL0
8

PL0
9

PL0
10

PL0
11

✓

✓

✓

✓

✓

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก ๔
แผนที'แ สดงการกระจายความรั บ ผิด ชอบ

๑๐๓

๑๐๔

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

PLO1
ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม

PLO2
ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)
สอดคล้ องกับ
บริ บทระบบ
สุขภาพประเทศ
ไทย

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ทกุ ชนิด
ได้ ตาม
มาตรฐาน
องค์กรกาย
อุปกรณ์
นานาชาติ
(ISPO
standard)
ตอบสนอง
ความต้ องการ
ของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บท
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ
ไทย

๑.หมวดวิช าศึก ษาทั'วไป
๑.๑ วิช าที'ม หาวิท ยาลัยกําหนด
๑.๑.๑ กลุ่ม วิช าสังคมศาสตร์ แ ละมนุษยศาสตร์
มมศท ๑๐๑
การศึก ษาทั'วไปเพื'อ การพัฒนามนุษย์
MUGE 101
General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒
สังคมศึก ษาเพื'อ การพัฒนามนุษย์
MUGE 102
Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓
ศิล ปวิท ยาการเพื'อ การพัฒนามนุษย์
MUGE 103
Arts and Sciences for Human Development

๑๐๒

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลด้ านกาย
อุปกรณ์ที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

PLO7
ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการ
ตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์

I

I

I

I

I

I

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

PLO11
ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจใน
แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
และ
ประสบการณ์
มาใช้ ในการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

PLO1
ประยุกต์ใช้ ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่าง
เหมาะสม

PLO2
ประเมินผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยที8ต้อง
ใช้ กายอุปกรณ์แต่
ละรายได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ที8มี
คุณภาพ โดย
การเลือกใช้ วสั ดุ
และวิธีการผลิต
ที8เหมาะสม

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

๑.๑.๑ กลุ่ม วิช าภาษา
ศศภท ๑๐๐
ศิล ปะการใช้ ภ าษาไทยเพื'อ การสื'อ สาร
LATH 100
Art of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๐๓
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
LAEN 103
English Level 1
ศศภอ ๑๐๔
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
LAEN 104
English Level 2
ศศภอ ๑๐๕
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
LAEN 105
English Level 3
ศศภอ ๑๐๖
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
LAEN 106
English Level 4

I

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรมและมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

PLO7
ใช้ ทกั ษะบริ หาร
จัดการตนเองใน
การปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

I
I
I
I
I

๑๐๓

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

PLO11
สามารถ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และประยุกต์
ความรู้ ความ
เข้ าใจในแนวคิด
หลักการ ทฤษฏี
และ
กระบวนการ
ต่างๆ มาใช้ ใน
การคิดวิเคราะห์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

๑.๒ วิช าที'ห ลัก สูต รกําหนด
๑.๒.๑ กลุ่ม วิช าสังคมศาสตร์ แ ละมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๖๐
หลัก การบริห าร
SHSS 160
Principles of Administration
ศรกอ ๑๐๔
จริยธรรมสําหรับ วิช าชีพ สุข ภาพ
SIPO 104
Ethics of Health Professionals
๑.๒.๒ กลุ่ม วิช าสังคมศาสตร์ แ ละมนุษ ยศาสตร์
วทชว ๑๑๖
ชีววิท ยาขันt แนะนํา
SCBI 116
Introductory Biology
วทคณ ๑๘๒
สถิต ศิ าสตร์ ส ําหรับ วิท ยาศาสตร์ สุข ภาพ
SCAM 182
Statistics for Health Science
วทฟส ๑๕๙
ฟิ สิก ส์ เ บือt งต้ น สําหรับ วิท ยาศาสตร์ สุข ภาพ
SCPY 159
Elementary Physics for Health Science
วทคม ๑๐๐
เคมีเ ชิงบูร ณาการ
SCCH 100
Integrated Chemistry

PLO1
ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม

PLO2
ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)
สอดคล้ องกับ
บริ บทระบบ
สุขภาพประเทศ
ไทย

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ทกุ ชนิด
ได้ ตาม
มาตรฐาน
องค์กรกาย
อุปกรณ์
นานาชาติ
(ISPO
standard)
ตอบสนอง
ความต้ องการ
ของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บท
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ
ไทย

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลด้ านกาย
อุปกรณ์ที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

I

PLO7
ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการ
ตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

I
I

I

I
I

I

I
I

๑๐๔

PLO11
ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจใน
แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
และ
ประสบการณ์
มาใช้ ในการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

PLO1
ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม

๒.หมวดวิช าชีพ /วิช าเฉพาะ
๒.๑ กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ แ ละคณิต ศาสตร์ (ส่ วนที'จ ดั เป็ นหมวดวิช าชีพ /วิช าเฉพาะ)
วทชว ๑๑๗
หลัก มูล ของชีวิต
I
SCBI 117
Foundation of Life
วทฟส ๑๑๐
ปฏิบ ัต กิ ารฟิ สิก ส์ ท' วั ไป
I
SCPY 110
General Physics Laboratory
๒.๒ กลุ่ม วิช าพืนt ฐานวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ศรกว ๒๑๙
กายวิภ าคศาสตร์
I
SIAN 219
Anatomy
ศรสร 219
สรีร วิท ยา
I
SIPS 219
Physiology
ศรพย ๒๑๙
พยาธิวิท ยา
I
SIPA 219
Pathology
ศรพค ๒๑๑
พยาธิวิท ยาคลิน ิก
I
SICP 211
Clinical Pathology

PLO2
ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)
สอดคล้ องกับ
บริ บทระบบ
สุขภาพประเทศ
ไทย

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ทกุ ชนิด
ได้ ตาม
มาตรฐาน
องค์กรกาย
อุปกรณ์
นานาชาติ
(ISPO
standard)
ตอบสนอง
ความต้ องการ
ของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บท
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ
ไทย

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลด้ านกาย
อุปกรณ์ที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

I
I
I
I

๑๐๕

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

PLO7
ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการ
ตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

PLO11
ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจใน
แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
และ
ประสบการณ์
มาใช้ ในการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

๒.๒ กลุ่ม วิช าพืนt ฐานวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ศรกอ ๒๑๑
ชีวกลศาสตร์
SIPO 211
Biomechanics
ศรจว ๒๑๑
จิต วิท ยาปฏิบ ัต สิ ําหรับ ผู้ป่ วยที'ม ีค วามพิก ารทาง
SIPC 211
กาย
Psychology Practice for Persons with Physical
Disabilities
ศรวฟ ๒๑๑
เวชศาสตร์ ฟืt น ฟู
SIRM 211
Rehabilitation Medicine
๒.๓ กลุ่ม วิช าพืนt ฐานด้ านกายอุป กรณ์
ศรกอ ๑๒๓
กายอุป กรณ์ ข นั t แนะนํา
SIPO 123
Introduction to Prosthetics and Orthotics

PLO1
ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม

PLO2
ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

I/R

I

I

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)
สอดคล้ องกับ
บริ บทระบบ
สุขภาพประเทศ
ไทย

I

I

I

I

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ทกุ ชนิด
ได้ ตาม
มาตรฐาน
องค์กรกาย
อุปกรณ์
นานาชาติ
(ISPO
standard)
ตอบสนอง
ความต้ องการ
ของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บท
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ
ไทย

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลด้ านกาย
อุปกรณ์ที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

PLO7
ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการ
ตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์

I

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

PLO11
ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจใน
แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
และ
ประสบการณ์
มาใช้ ในการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

I

I

I

I

๑๐๖

I

I

I

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

๒.๔ กลุ่ม วิช ากายอุป กรณ์
ศรกอ ๒๒๓
วัส ดุศ าสตร์ ส ําหรับ กายอุป กรณ์
SIPO 223
Materials Science for Prosthetics and Orthotics
ศรกอ ๒๒๔
ทัก ษะเทคนิค ทางกายอุป กรณ์
SIPO 224
Prosthetic and Orthotic Technical Skills
ศรกอ ๒๒๕
การประเมิน ผู้ป่ วยและการวิเ คราะห์ ก ารเดิน
SIPO 225
Patient Assessment and Gait Analysis
ศรกอ ๒๓๕
วิท ยาการกายอุ ป กรณ์ เ สริ ม ระดับ เท้ า แ ละข้ อ
SIPO 235
เท้ า
Foot & Ankle Foot Orthotic Science
ศรกอ ๒๓๖
ปฏิบ ัต ิก ารกายอุ ป กรณ์ เ สริ ม ระดับ เท้ าและข้ อ
SIPO 236
เท้ า
Foot & Ankle Foot Orthotic Practice
ศรกอ ๒๓๗
รองเท้ าทางการแพทย์ แ ละการปรับ แก้ ร องเท้ า
SIPO 237
Medical Footwear and Shoe Modifications

PLO1
ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม

PLO2
ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)
สอดคล้ องกับ
บริ บทระบบ
สุขภาพประเทศ
ไทย

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ทกุ ชนิด
ได้ ตาม
มาตรฐาน
องค์กรกาย
อุปกรณ์
นานาชาติ
(ISPO
standard)
ตอบสนอง
ความต้ องการ
ของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บท
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ
ไทย

I

I

I

I

I

I

R

R

R

R

P

P

P

P

R/P

R/P

R/P

R/P

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลด้ านกาย
อุปกรณ์ที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

PLO7
ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการ
ตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

PLO11
ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจใน
แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
และ
ประสบการณ์
มาใช้ ในการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

I
I/R

R

R

R

P

๑๐๗

P

R

P

P

R

R/P

P

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

๒.๔ กลุ่ม วิช ากายอุป กรณ์
ศรกอ ๒๓๘
วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริม พยุงลําตัว
SIPO 238
Spinal Orthotic Science
ศรกอ ๒๓๙
ปฏิบ ัต กิ ารกายอุป กรณ์ เ สริม พยุงลําตัว
SIPO 239
Spinal Orthotic Practice
ศรกอ ๓๔๕
วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ ทียมระดับ ข้ อ เท้ าและใต้
SIPO 345
เข่ า
Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic
Science
ศรกอ ๓๔๖
ปฏิบ ัต ิก ารกายอุป กรณ์ เ ทีย มระดับ ข้ อ เท้ า และ
SIPO 346
ใต้ เ ข่ า
Ankle Disarticulation and Transtibial Prosthetic
Practice
ศรกอ ๓๔๗
วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ ทียมระดับ ข้ อ เข่ าและ
SIPO 347
เหนือ เข่ า
Knee Disarticulation and Transfemoral
Prosthetic Science

PLO1
ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม

PLO2
ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)
สอดคล้ องกับ
บริ บทระบบ
สุขภาพประเทศ
ไทย

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ทกุ ชนิด
ได้ ตาม
มาตรฐาน
องค์กรกาย
อุปกรณ์
นานาชาติ
(ISPO
standard)
ตอบสนอง
ความต้ องการ
ของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บท
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ
ไทย

R

R

R

R

P

P

P

P

R

R

R

R

P

P

P

P

R

R

R

R

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลด้ านกาย
อุปกรณ์ที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

PLO7
ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการ
ตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

PLO11
ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจใน
แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
และ
ประสบการณ์
มาใช้ ในการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

R
P

P

R

P

P

R

P

P

R

P

R

๑๐๘

P

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

๒.๔ กลุ่ม วิช ากายอุป กรณ์
ศรกอ ๓๔๘
ปฏิบ ัต ิก ารกายอุป กรณ์ เ ทีย มระดับ ข้ อ เข่ าและ
SIPO 348
เหนือ เข่ า
Knee Disarticulation and Transfemoral
Prosthetic Practice
ศรกอ ๓๕๘
ปฏิบ ัต กิ ารคลิน ิก กายอุป กรณ์ เ ทียม
SIPO 358
Clinical Practice in Prosthetics
ศรกอ ๓๒๓
กระบวนการวิจ ยั ด้ านกายอุป กรณ์
SIPO 323
Research Process in Prosthetics and Orthotics
ศรกอ ๓๒๔
เครื'อ งมือ วิจ ยั ทางคลิน ิก กายอุป กรณ์
SIPO 324
Clinical Research Instrumentation in
Prosthetics and Orthotics
ศรกอ ๓๓๑
วิท ยาการกายอุ ป กรณ์ เ สริ ม ระดับ เท้ า ข้ อ เท้ า
SIPO 331
และข้ อ เข่ า
Knee Ankle Foot Orthotic Science

PLO1
ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม

PLO2
ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)
สอดคล้ องกับ
บริ บทระบบ
สุขภาพประเทศ
ไทย

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ทกุ ชนิด
ได้ ตาม
มาตรฐาน
องค์กรกาย
อุปกรณ์
นานาชาติ
(ISPO
standard)
ตอบสนอง
ความต้ องการ
ของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บท
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ
ไทย

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลด้ านกาย
อุปกรณ์ที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

PLO7
ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการ
ตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

P

P

P

P

P

P

R

P

P

P

P

P

P

P

I

I

I

I

I

R/P

R/P

R/P

R/P

I/R

R

R

R

R

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์

P

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

PLO11
ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจใน
แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
และ
ประสบการณ์
มาใช้ ในการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

P

P

P

P

R

๑๐๙

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

๒.๔ กลุ่ม วิช ากายอุป กรณ์
ศรกอ ๓๓๒
ปฏิบ ัต ิก ารกายอุ ป กรณ์ เ สริ ม ระดับ เท้ า ข้ อ เท้ า
SIPO 332
และข้ อ เข่ า
Knee Ankle Foot Orthotic Practice
ศรกอ ๓๓๓
วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริม พยุง/ดามแขน
SIPO 333
Upper Limb Orthotic Science
ศรกอ ๓๕๙
ปฏิบ ัต กิ ารคลิน ิก กายอุป กรณ์ เ สริม
SIPO 359
Clinical Practice in Orthotics
ศรกอ ๔๒๗
เ ก้ าอี รt ถ เ ข็ น แ ล ะที' นั' ง ดั ด แ ป ล งเ ฉ พ าะ ร าย
SIPO 427
สําหรับ คนพิก าร
Wheelchair and Seating for Persons with
Physical Disabilities
ศรกอ ๔๔๗
วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ ทียมระดับ แขน
SIPO 447
Upper Limb Prosthetic Science

PLO1
ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม

PLO2
ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)
สอดคล้ องกับ
บริ บทระบบ
สุขภาพประเทศ
ไทย

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ทกุ ชนิด
ได้ ตาม
มาตรฐาน
องค์กรกาย
อุปกรณ์
นานาชาติ
(ISPO
standard)
ตอบสนอง
ความต้ องการ
ของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บท
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ
ไทย

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลด้ านกาย
อุปกรณ์ที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

PLO7
ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการ
ตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

P

P

P

P

P

P

P

P

P

R/P

R/P

R/P

R/P

P

P

P

R

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

R/P

R/P

R/P

R/P

P

P

P

R/P

P

R/P

R/P

R/P

R/P

P

P

P

R/P

P

๑๑๐

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์

P

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

PLO11
ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจใน
แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
และ
ประสบการณ์
มาใช้ ในการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

๒.๔ กลุ่ม วิช ากายอุป กรณ์
ศรกอ ๔๔๘
วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ ทีย มระดับ เท้ าบางส่ ว น
SIPO 448
และกายอุป กรณ์ เ ทียมระดับ สะโพก
Partial Foot and Hip Disarticulation Prosthetic
Science
ศรกอ ๔๕๗
การเตรียมความพร้ อ มก่ อ นประสบการณ์ ค ลิน ิก
SIPO 457
กายอุป กรณ์
Preparation for Clinical Experience in
Prosthetics and Orthotics
ศรกอ ๔๒๘
โครงการวิจ ยั ด้ านกายอุป กรณ์
SIPO 428
Research Project in Prosthetics and Orthotics
ศรกอ ๔๕๘
ประสบการณ์ ค ลิน ิก กายอุป กรณ์
SIPO 458
Clinical Experience in Prosthetics and Orthotics

PLO1
ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม

PLO2
ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)
สอดคล้ องกับ
บริ บทระบบ
สุขภาพประเทศ
ไทย

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ทกุ ชนิด
ได้ ตาม
มาตรฐาน
องค์กรกาย
อุปกรณ์
นานาชาติ
(ISPO
standard)
ตอบสนอง
ความต้ องการ
ของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บท
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ
ไทย

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลด้ านกาย
อุปกรณ์ที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

PLO7
ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการ
ตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

R/P

R/P

R/P

R/P

P

P

P

M

M

P

M

P

M

P

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์

P

P/M
M

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

M

M

M

๑๑๑

M

M

M

PLO11
ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจใน
แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
และ
ประสบการณ์
มาใช้ ในการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

R/P

P

M

M

P
M

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

M

P/M

M
M

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

๒.๔ กลุ่ม วิช ากายอุป กรณ์
ศรกอ ๔๕๙
ประสบการณ์ ค ลิน ิก กายอุป กรณ์ ณ หน่ ว ยงาน
SIPO 459
ภายนอก
External Clinical Experience in Prosthetics and
Orthotics
๓. หมวดวิช าเลือ กเสรี
สมมน ๑๐๓
ศิล ปวิจ กั ษ์
SHHU 103
Art Appreciation
สมสค ๒๕๐
ก ฎ ห ม าย แ ล ะ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ที' เ กี' ย ว ข้ อ ง กั บ
SHSS 250
การแพทย์ แ ละสาธารณสุข
Public Health Laws and Regulations
ศรกอ ๔๓๕
วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริม สําหรับ ภาวะเท้ าปุก
SIPO 435
Orthotic Science for Clubfoot
ศรกอ ๔๓๖
วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริ ม สําหรั บ ดัด กะโหลก
SIPO 436
ศีร ษะ
Cranial Remolding Orthotic Science

PLO1
ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม

PLO2
ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)
สอดคล้ องกับ
บริ บทระบบ
สุขภาพประเทศ
ไทย

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ทกุ ชนิด
ได้ ตาม
มาตรฐาน
องค์กรกาย
อุปกรณ์
นานาชาติ
(ISPO
standard)
ตอบสนอง
ความต้ องการ
ของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บท
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ
ไทย

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลด้ านกาย
อุปกรณ์ที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

PLO7
ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการ
ตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

M

M

M

M

M

M

M

M

M

I

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

PLO11
ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจใน
แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
และ
ประสบการณ์
มาใช้ ในการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

M

I

I
R/P

R/P

R/P

R/P

P

P

R/P

R/P

R/P

R/P

P

P

๑๑๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

รหัส วิช า

ชื'อ วิช า

PLO6
ปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
และผู้เกี8ยวข้ อง
อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
วิชาชีพ

PLO2
ประเมินและ
วินิจฉัยผู้ป่วยที8
ต้ องใช้ กายอุปกรณ์
ได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยําเพื8อการวาง
แผนการรักษาที8มี
ประสิทธิภาพ

PLO3
วางแผนและ
ปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ได้ ตาม
มาตรฐานองค์กร
กายอุปกรณ์
นานาชาติ (ISPO
standard)
สอดคล้ องกับ
บริ บทระบบ
สุขภาพประเทศ
ไทย

PLO4
ผลิตกาย
อุปกรณ์ทกุ ชนิด
ได้ ตาม
มาตรฐาน
องค์กรกาย
อุปกรณ์
นานาชาติ
(ISPO
standard)
ตอบสนอง
ความต้ องการ
ของผู้ป่วย
ภายใต้ บริ บท
ระบบสุขภาพ
ของประเทศ
ไทย

R/P

R/P

R/P

R/P

P

P

R/P

R/P

R/P

R/P

P

P

๓. หมวดวิช าเลือ กเสรี
ศรกอ ๔๓๗
วิท ยาการกายอุป กรณ์ เ สริม สําหรับ ภาวะข้ อ เท้ า
SIPO 437
ถูก ทําลายจากเส้ น ประสาทไม่ ท าํ งาน
Orthotic Science for Charcot Foot
ศรกอ ๔๔๙
วิ ท ยาการกายอุ ป กรณ์ เที ย มเ ฉ พ าะร ายช นิ ด
SIPO 449
ซิล ิโคน
Custom Silicone in Prosthetic Science

I
R
P
M

PLO5
เผยแพร่
แลกเปลีย8 นความรู้
หรื อข้ อมูลด้ านกาย
อุปกรณ์ที8เป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ่ วย
และผู้เกี8ยวข้ องได้
อย่างถูกต้ อง
เหมาะสม

PLO1
ประยุกต์ความรู้
ด้ านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์
และกายอุปกรณ์
ศาสตร์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม

PLO is introduced and assessed
PLO is reinforced and assessed
PLO is practiced and assessed
Level of mastery is assessed

๑๑๓

PLO7
ใช้ ทกั ษะการ
บริ หารจัดการ
ตนเองในการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
กายอุปกรณ์
ภายใต้ บริ บทที8
หลากหลาย

PLO8
ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับสหวิชาชีพ
และผู้เกี8ยวข้ องใน
การให้ บริ การ
ผู้ป่วยที8ต้องใช้ กาย
อุปกรณ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
หลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาย
อุปกรณ์

PLO9
ใช้ ทกั ษะการ
สือ8 สารที8
สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์
และเหมาะสม
กับ
กลุม่ เป้าหมาย

PLO10
ผลิตงานวิจยั
กายอุปกรณ์ที8มี
ความทันสมัย
และสอดคล้ อง
กับบริ บทของ
ภูมิภาค

PLO11
ประยุกต์ความรู้
ความเข้ าใจใน
แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
และ
ประสบการณ์
มาใช้ ในการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
และแก้ ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑๕

ภาคผนวก ๕
สาระสําคัญในการปรั บ ปรุ งหลัก สูต รกายอุป กรณศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๑๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขหลัก สูต รกายอุป กรณศาสตรบัณฑิต
ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
โรงเรี ยนกายอุป กรณ์ ส ิร ิ น ธร คณะแพทยศาสตร์ ศ ิร ิร าชพยาบาล มหาวิท ยาลัย มหิด ล
---------------------------------------------๑. หลั ก สู ต รฉบั บ ดั ง กล่ า วนี t ได้ ร ั บ ความเห็น ชอบจากสํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา

เมื8อวันที8 ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. สภามหาวิท ยาลัย / สถาบัน ได้ อ นุม ัต กิ ารปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขครั งt นีแt ล้ ว ในคราวประชุม

ครังR ที8………………………………………..........................................................................................
๓. หลัก สูต รปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขนี t เริ8 มใช้ กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา ๒๕๖๑ ตังแต่
R ภาคเรี ยนที8 ๑ ปี การศึกษา

๒๕๖๑ เป็ นต้ นไป
๔. เหตุผ ลในการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข

การดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรฯในครังR นี R ประกอบด้ วยเหตุผลหลัก ๖ ประการ มีดงั นี R
๔.๑ เพื8อปรับชื8อหลักสูตรเป็ นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ และปรับชื8อปริ ญญา
เป็ น วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายอุปกรณ์) (วท.บ. (กายอุปกรณ์))
๔.๒ เป็ น การพัฒ นาหลัก สูต รฯ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื8 อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุดมศึ ก ษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๓ เป็ น การปรั บ ปรุ ง หลัก สูต รฯ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ นโยบายทางด้ า นการศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ที8กําหนดให้ หลักสูตรต่างๆ ที8อยูใ่ นการกํ ากับ
ดูแ ล ยึ ด แนวทางการพัฒ นาการศึก ษาในศตวรรษที8 ๒๑ (21st Century Skills) และการปรั บ ตัว ตาม
เทคโนโลยี ซึ8งเป็ นทิศทางของการศึกษา ในยุค ๔.๐ (Education 4.0) โดยเน้ นผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ เป็ นหลัก
(Outcome-based Education)
๔.๔ เพื8อพัฒนารายวิชาในหลักสูตรฯให้ มีความสอดคล้ องกับ ISPO WHO guildlines 2017
๔.๕ เพื8อปรับปรุงแผนการศึกษา ให้ สอดคล้ องกับการเปลี8ยนแปลงของรายวิชาในหลักสูตรฯ
๔.๖ เพื8อปรับปรุงโครงสร้ างหลักสูตรฯ ให้ มีความกระชับและเหมาะสมมากขึ Rน

๑๑๕

๕. สาระในการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
๕.๑ ปรั บ ปรุ งรายวิช าในโครงสร้ างหลัก สูต ร และเปรี ยบเทียบหลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี R
ตารางเปรี ยบเทียบรายวิช าในหลัก สูต รเดิม และรายวิช าในหลัก สูต รปรั บ ปรุ ง และการเปลี'ยนแปลง
๑) หมวดวิช าศึก ษาทั'วไป
๑.๑ กลุ่ม วิช าสังคมศาสตร์ แ ละมนุษยศาสตร์
รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๓๐ หน่ วยกิต
๑๑ หน่ วยกิต

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

มมศท ๑๐๑
MUGE 101

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

การศึก ษาทั8วไปเพื8อการ ๒ (๑-๒-๓)
พัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
General Education for
Human Development

มมศท ๑๐๑
MUGE 101

สั ง ค ม ศึ ก ษ า เ พื8 อ ก า ร ๓ (๒-๒-๕)
พัฒนามนุษย์
3 (2-2-5)
Social studies for
Human Development

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

๑๑๖

ชื'อ วิช า

การศึกษาทัว8 ไปเพื8อ
การพัฒนามนุษย์
General Education
for Human
Development
สั ง คมศึ ก ษาเพื8 อ การ
พัฒนามนุษย์
Social studies for
Human Development

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
ไม่เปลีย8 นแปลง

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ไม่เปลีย8 นแปลง

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

MGID ๑๐๑
กจสว 101

ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร ๓ (๓-๐)
จัดการทัว8 ไป
3 (3-0)
Administration and
General Management

สมมศ ๑๐๗
SHHU 107

จริ ยศาสตร์ ทางการแพทย์ ๒ (๒-๐)
Medical Ethics
2 (2-0)

ศรกอ ๔๒๒
SIPO 422

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

ศิ ล ปวิ ท ยาการเพื8 อ การ
พัฒนามนุษย์
Art and Science for
Human Development
บริ ห ารและการจั ด การ
ด้ านกายอุปกรณ์
Administration and
Management in
Prosthetics & Orthotics

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

๑ (๑-๐-๒) สมสค ๑๖๐
1 (1-0-2) SHSS 160

ศรกอ ๑๐๔
SIPO 104

๑๑๗

ชื'อ วิช า

ศิลปวิทยาการเพื8อการ
พัฒนามนุษย์
Art and Science for
Human Development
หลักการบริ หาร
Principles of
Administration

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

จ ริ ย ธ ร ร ม สํ า ห รั บ ๒ (๒-๐-๔)
วิชาชีพสุขภาพ
2 (2-0-4)
Ethics for Health
Professionals

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ไม่เปลีย8 นแปลง
ปรับเปลีย8 นรายวิชา
ในหลักสูตรโดย
เทียบเคียงกับรายวิชา
ศรกอ ๔๒๒
ในหลักสูตรปั จจุบนั
เพิ8มรายวิชา
ในหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๑

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

สมสค ๑๔๔
SHSS 144

ชื'อ วิช า

หลักการสือ8 สาร
Principle of
Communication

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

สมสค ๑๔๔
SHSS 144
สมมน ๑๑๒
SHHU 112

สมสค ๑๐๓
SHSS 103
SHED ๑๐๑
สมศษ 101

มนุษย์และสังคม
Man and Society
กิจกรรมพลศึกษา
Physical Education
Activity

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

หลักการสือ8 สาร
Principle of
Communication
พลวัต ของกลุ่ม และการ
ทํางานเป็ นทีม
Group Dynamics and
Teamwork

๒ (๒-๐)
2 (2-0)
๑ (๐-๒)
1 (0-2)

๑๑๘

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

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน
ยกเลิกรายวิชา
ในหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๑
ยกเลิกรายวิชา
ในหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๑

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒ กลุ่ม วิช าภาษา

๙ หน่ วยกิต

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

ศศภท ๑๐๐
LATH 100

วทภษ ๑๓๑
SCLG 131

วทภษ ๑๓๒
SCLG 132

ภาษาอังกฤษระดับอุดม
ศึกษาขันพื
R Rนฐาน ๑
Introductory University
English 1
ภาษาอังกฤษระดับอุดม
ศึกษาขันพื
R Rนฐาน ๒
Introductory University
English 2

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

๓ (๒-๒)
3 (2-2)

ศิ ล ปะการใช้ ภาษาไทย
เพื8อการสือ8 สาร
Art of Using Thai
Language in
Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
LAEN 103
English Level 1

๓ (๒-๒)
3 (2-2)

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
LAEN 104
English Level 2

๑๑๙

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

ศศภท ๑๐๐
LATH 100

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศิลปะการใช้ ภาษาไทย
เพื8อการสือ8 สาร
Art of Using Thai
Language in
Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
LAEN 103
English Level 1

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
LAEN 104
English Level 2

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ไม่เปลีย8 นแปลง

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ไม่เปลีย8 นแปลง

ไม่เปลีย8 นแปลง

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

วทภษ ๒๓๑
SCLG 231

ภาษาอังกฤษระดับอุดม
ศึกษาขันกลาง
R
๑
Intermediate University
English 1
ภาษาอังกฤษระดับอุดม
ศึกษาขันกลาง
R
๒
Intermediate University
English 2

วทภษ ๒๓๒
SCLG 232

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๓ (๒-๒)
3 (2-2)

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
LAEN 105
English Level 3

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
LAEN 105
English Level 3

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

๓ (๒-๒)
3 (2-2)

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
LAEN 106
English Level 4

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
LAEN 106
English Level 4

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

๑๒๐

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ไม่เปลีย8 นแปลง

ไม่เปลีย8 นแปลง

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๓ กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ -คณิต ศาสตร์ (ส่ วนที'จ ัด เป็ นหมวดวิช าศึก ษาทั'วไป) ๑๐ หน่ วยกิต
รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วทคม ๑๑๓
SCCH 113

เคมีทวั8 ไป
General Chemistry

๓ (๓-๐)
3 (3-0)

วทคม ๑๑๒
SCCH 112

เคมีทวั8 ไป
General Chemistry

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

วทคม ๑๐๐
SCCH100

เคมีเชิงบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
Integrated Chemistry 3 (3-0-6)

วทชว ๑๐๑
SCBI 101
วทคณ ๑๕๐
SCMA 150

ชีววิทยา
Principle of Biology 1
สถิติเบื Rองต้ น
Introduction
to
Statistics

๓ (๓-๐)
3 (3-0)
๒ (๒-๐)
2 (2-0)

วทชว ๑๑๖
SCBI 116
วทคณ ๑๘๒
SCMA 182

ชีววิทยาขันแนะนํ
R
า
Introductory Biology
ส ถิ ติ ศ า ส ต ร์ สํ า ห รั บ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Statistics for Health
Science

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

วทชว ๑๑๖
SCBI 116
วทคณ ๑๘๒
SCMA 182

ชีววิทยาขันแนะนํ
R
า
Introductory Biology
สถิ ติ ศ า สต ร์ สํ า ห รั บ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Statistics for Health
Science

๑๒๑

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

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน
ปรับเปลีย8 นรายวิชา
ในหลักสูตรโดย
เทียบเคียงกับรายวิชา
วทคม ๑๑๒
ในหลักสูตรปั จจุบนั
ไม่เปลีย8 นแปลง

ไม่เปลีย8 นแปลง

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วทฟส ๑๕๓
SCPY 153

หลักการฟิ สกิ ส์ ๑
๓ (๓-๐)
Principles of Physics ๑ 3 (3-0)

วทฟส ๑๕๔
SCPY 154

หลักการฟิ สกิ ส์ ๒
๓ (๓-๐)
Principles of Physics ๒ 3 (3-0)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

วทฟส ๑๕๙
SCPY 159

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

ฟิ สกิ ส์เบื Rองต้ นสําหรับ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Elementary Physics
for Health Science

๑๒๒

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

วทฟส ๑๕๙
SCPY 159

ชื'อ วิช า

ฟิ สกิ ส์เบื Rองต้ นสําหรับ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
Elementary Physics
for Health Science

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ไม่เปลีย8 นแปลง

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) หมวดวิช าชีพ /วิช าเฉพาะ
๑๑๑ หน่ วยกิต
๒.๑ กลุ่ม วิช าวิท ยาศาสตร์ -คณิต ศาสตร์ (ส่ วนที'จ ัด เป็ นหมวดวิช าชีพ /วิช าเฉพาะ)
รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วทฟส ๑๑๐
SCPY 110

ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์ ๑
Physics Laboratory 1

๑ (๐-๓)
1 (0-3)

วทคณ ๑๑๐
SCMA 110
วทฟส ๑๒๐
SCPY 120

แคลคูลสั
Calculus
ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์ ๒
Physics Laboratory 2

๒ (๒-๐)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

วทชว ๑๑๗
SCBI 117
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110

วทคณ ๑๑๐
SCMA 110

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

หลักมูลของชีวิต
Foundation of Life
ปฏิบตั ิการฟิ สกิ ส์
ทัว8 ไป
General Physics
Laboratory
แคลคูลสั
Calculus

๒ (๑.๕-๑-๓.๕)
2 (1.5-1-3.5)
๑ (๐-๓-๑.๕)
1 (0-3-1.5)

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๑ (๐-๓)
1 (0-3)

๑๒๓

๓

หน่ วยกิต

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

วทชว ๑๑๗
SCBI 117
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110

หลักมูลของชีวิต
Foundation of Life
ปฏิ บั ติ ก ารฟิ สิ ก ส์
ทัว8 ไป
General Physics
Laboratory

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๒ (๑.๕-๑-๓.๕)
2 (1.5-1-3.5)
๑ (๐-๓-๑.๕)
1 (0-3-1.5)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน
ไม่เปลีย8 นแปลง

ไม่เปลีย8 นแปลง

ยกเลิกรายวิชา

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

วทคพ ๑๕๕
SCCS 155

วทฟส ๒๐๗
SCPY 207

ชื'อ วิช า

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

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

๓ (๓-๐)
3 (3-0)

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

๑๒๔

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๒ กลุ่ม วิช าพืนt ฐานวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ศรวฟ ๒๑๑
SIRM 211
ศรวฟ ๒๑๒
SIRM 212
ศรวฟ ๒๑๖
SIRM 216
ศรวฟ ๒๒๑
SIRM 221

ชื'อ วิช า

กายวิภาคศาสตร์ ๑
Anatomy 1
กายวิภาคศาสตร์ ๒
Anatomy 2
สรี รวิทยา
Physiology
โรคหรื อ ภาวะที8 ต้ อ งการ
กายอุปกรณ์
Medical Conditions
and
Diseases
Requiring Orthosis and
Prosthesis

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๓ (๒-๒)
3 (2-2)
๓ (๒-๒)
3 (2-2)
๒ (๒-๐)
2 (2-0)
๓ (๓-๐)
3 (3-0)

๑๘ หน่ วยกิต

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ศ ร ก ว ๒ ๑๙ กายวิภาคศาสตร์
SIAN 219
Anatomy

๔ (๓-๒-๗) ศรกว ๒๑๙ กายวิภาคศาสตร์
4 (3-2-7) SIAN 219
Anatomy

๔ (๓-๒-๗)
4 (3-2-7)

ศรสร ๒๑๙
SIPS 219
ศรพย ๒๑๑
SIPA 211

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

สรี รวิทยา
Physiology
พยาธิวิทยา
Pathology

๑๒๕

ศรสร ๒๑๙
SIPS 219
ศรพย ๒๑๙
SIPA 219
ศรพค ๒๑๑
SICP 211

สรี รวิทยา
Physiology
พยาธิวิทยา
Pathology
พยาธิวิทยาคลินิก
Clinical Pathology

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ไม่เปลีย8 นแปลง

ไม่เปลีย8 นแปลง
แก้ ไขรหัสวิชาและ
จํานวนหน่วยกิต
รายวิชาเปิ ดใหม่
โดยสอดคล้ องกับ
รายวิชา ศรพย ๒๑๑
ในหลักสูตรปั จจุบนั

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

ศรวฟ ๒๑๒
SIRM 213

ชีวกลศาสตร์ ๑
Biomechanics 1

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

ศรกอ ๒๑๗ ชีวกลศาสตร์ ๑
SIPO 217 Biomechanics 1

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ศรวฟ ๒๑๔
SIRM 214

ชีวกลศาสตร์ ๒
Biomechanics 2

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

ศรกอ ๒๑๕ ชีวกลศาสตร์ ๒
SIPO 215 Biomechanics 2

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ศรวฟ ๒๒๒
SIRM 222

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
๓ (๓-๐)
Rehabilitation Medicine 3 (3-0)

ศรกอ ๒๑๙
SIPO 219
ศรกอ ๔๒๖
SIPO 426

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
Rehabilitation Medicine
พื Rนฐานด้ านจิตวิทยา และ
จิตเวชศาสตร์
Basic Psychology and
Psychiatry

๑๒๖

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ศรกอ ๒๑๑ ชีวกลศาสตร์
SIPO 211 Biomechanics

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

ศรวฟ ๒๑๑
SIRM 211
ศรจว ๒๑๑
SIPC 211

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
Rehabilitation Medicine
จิตวิทยาปฏิบตั ิสาํ หรับ
ผู้ป่วยที8มีความพิการ
ทางกาย
Psychology Practice for
Persons with Physical
Disabilities

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน
ปรับปรุงรายวิชาใน
หลักสูตรโดย
เทียบเคียงกับ
รายวิชา ศรกอ
๒๑๗,ศรกอ ๒๑๘
ในหลักสูตรปั จจุบนั
ปรับเปลีย8 นรหัส
รายวิชา

ปรับเปลีย8 นรหัส
และชื8อรายวิชา

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศรวฟ ๒๑๗
SIRM 217

ระเบียบวิธีวจิ ยั
Research Methodology

๑ (๑-๐)
1 (1-0)

ศรกอ ๓๒๓
SIPO 323

กระบวนการวิจยั ด้ านกาย
อุปกรณ์
Research Process in
Prosthetics and Orthotics

๒.๓ กลุ่ม วิช าพืนt ฐานด้ านกายอุป กรณ์
รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

วศอก ๑๐๑
EGIE 101

วศคก ๑๐๑
EGME 101
วศคก ๒๐๑
EGME 201
ศรวฟ ๒๒๓
SIRM 223

ชื'อ วิช า

ปฏิบตั ิการวิศวกรรม
พื Rนฐาน
Basic Engineering
Practice
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
กราฟฟิ ควิศวกรรม
Engineering graphics
ระบบบริ การสาธารณสุข
Health Care System

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๒ (๑-๓)
2 (1-3)

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ศรกอ ๓๒๓
SIPO 323

กระบวนการวิจยั ด้ านกาย
อุปกรณ์
Research Process in
Prosthetics and Orthotics

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ไม่เปลี8ยนแปลง

๗ หน่ วยกิต
รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ศรกอ ๑๒๒ กายอุปกรณ์ขนแนะนํ
ัR
า ๑ ๓ (๒–๒-๕) ศรกอ ๑๒๓
SIPO 122
Introduction to
3 (2-2-5)
SIPO 123
Prosthetics and
Orthotics 1

๒ (๑-๓)
2 (1-3)
๒ (๑-๓)
2 (1-3)
๑ (๑-๐)
1 (1-0)

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

กายอุปกรณ์ขนแนะนํ
ัR
า ๒ (๒-๐-๔)
Introduction to
2 (2-0-4)
Prosthetics and
Orthotics
ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และจํานวนหน่วยกิต

๑๒๗

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ศรวฟ ๒๓๑
SIRM 231

วัสดุกายอุปกรณ์
๓ (๒-๓)
Orthotic and Prosthetic 3 (2-3)
Materials

ศรวฟ ๓๕๓
SIRM 353

เทคโนโลยีการฝึ กงาน
๒ (๑-๓)
Workshop Technology 2 (1-3)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

ศรกอ ๒๒๒ กายอุปกรณ์ขนแนะนํ
ัR
า ๒ ๓ (๑-๖-๕)
SIPO 222
Introduction to
3 (1-6-5)
Prosthetics and
Orthotics 2

๑๒๘

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ศรกอ ๒๒๓
SIPO 223

วัสดุศาสตร์ สาํ หรับ
๑ (๑-๐-๒)
กายอุปกรณ์
1 (1-0-2)
Materials Science for
Prosthetics and
Orthotics

รายวิชาเปิ ดใหม่ โดย
สอดคล้ องกับ
รายวิชาศรกอ ๒๒๒
ในหลักสูตรปั จจุบนั

ศรกอ ๒๒๔
SIPO 224

ทักษะเทคนิคทาง
กายอุปกรณ์
Prosthetics and
Orthotics Technical
Skills

รายวิชาเปิ ดใหม่ โดย
สอดคล้ องกับ
รายวิชาศรกอ ๒๒๒
ในหลักสูตรปั จจุบนั

๔ (๑-๖-๕)
4 (1-6-5)

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๓ กลุ่ม วิช ากายอุป กรณ์
รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ศรวฟ ๓๓๑
SIRM 331

ศรวฟ ๓๓๒
SIRM 332

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วิทยาการกาย
อุปกรณ์เสริ ม ๑
Orthotic Science 1

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

ปฏิบตั ิการกาย
อุปกรณ์เสริ ม ๑
Orthotic Practice 1

๔ (๐-๑๒)
4 (0-12)

๘๓ หน่ วยกิต
รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ศรกอ๒๓๓
SIPO 233

ศรกอ ๒๓๔
SIPO 234

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

กายอุปกรณ์เสริ ม ๑
Orthotics 1

ปฏิบตั ิการกาย
อุปกรณ์เสริ ม ๑
Orthotic Practice 1

๑๒๙

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๔ (๐-๖@-๒๐)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ศรกอ ๒๓๕
SIPO 235

ศรกอ ๒๓๖
4 (0-6 -20) SIPO 236
@

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วิทยาการกายอุปกรณ์
เสริ มระดับเท้ าและข้ อ
เท้ า
Foot & Ankle Foot
Orthotic Science

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

ปฏิบตั ิการกาย
อุปกรณ์เสริ มระดับเท้ า
และข้ อเท้ า
Foot & Ankle Foot
Orthotic Practice

๕(๐-๑๐-๕)
5 (0-10-5)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ศรวฟ ๓๔๑
SIRM 341

ศรวฟ ๓๔๒
SIRM 342

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วิทยาการกายอุปกรณ์
เทียม ๑
Prosthetic Science 1

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์
เทียม ๑
Prosthetic Practice 1

๔ (๐-๑๒)
4 (0-12)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ศรกอ ๒๔๓
SIPO 243

ศรกอ ๒๔๔
SIPO 244

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

กายอุปกรณ์เทียม ๑
Prosthetics 1

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์
เทียม ๑
Prosthetic Practice 1

๑๓๐

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ศรกอ ๓๔๕
SIPO 345

๔ (๐-๔@ศรกอ ๓๔๖
๒๐)
SIPO 346
@
4 (0-4 -20)

ชื'อ วิช า

วิทยาการกายอุปกรณ์
เทียมระดับข้ อเท้ าและ
ใต้ เข่า
Ankle Disarticulation
and Transtibial
Prosthetic Science
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์
เทียมระดับข้ อเท้ าและ
ใต้ เข่า
Ankle Disarticulation
and Transtibial
Prosthetic Practice

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

๕ (๐-๑๐-๕)
5 (0-10-5)
ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ศรวฟ ๓๓๓
SIRM 333

ศรวฟ ๓๓๔
SIRM 334
ศรวฟ ๔๔๑
SIRM 441
ศรวฟ ๔๔๒
SIRM 442

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วิทยาการกาย
อุปกรณ์เสริ ม ๒
Orthotic Science 2

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

ปฏิบตั ิการกาย
อุปกรณ์เสริ ม ๒
Orthotic Practice 2
วิทยาการกายอุปกรณ์
เทียม ๓
Prosthetic Science 3
ปฏิ บัติ ก ารกายอุ ป กรณ์
เทียม ๓

๔ (๐-๑๒)
4 (0-12)
๒ (๒-๐)
2 (2-0)
๔ (๐-๑๒)
4 (0-12)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ศรกอ ๓๒๔
SIPO 324

ศรกอ ๓๒๕
SIPO 325

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

กายอุปกรณ์แขน
Upper Limb Orthotics
and Prosthetics

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์
แขน
Upper Limb Orthotic
and Prosthetic
Practice

๔ (๐-๔@ศรกอ ๓๓๓
๒๐)
SIPO 333
@
4 (0-4 -20)

๑๓๑

ศรกอ ๔๔๗
SIPO 447

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วิทยาการกายอุปกรณ์
เทียมระดับแขน
Upper Limb
Prosthetic Science

๔ (๒-๔-๖)
4 (2-4-6)

วิทยาการกายอุปกรณ์
เสริ มพยุง/ดามแขน
Upper Limb
Orthotics Science

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

Prosthetic Practice 3

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ศรวฟ ๓๓๓
SIRM 333

ศรวฟ ๓๓๔
SIRM 334

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วิทยาการกาย
อุปกรณ์เสริ ม ๒
Orthotic Science 2

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

ปฏิบตั ิการกาย
อุปกรณ์เสริ ม ๒
Orthotic Practice 2

๔ (๐-๑๒)
4 (0-12)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ศรกอ ๓๓๕
SIPO 335

ศรกอ ๓๓๖
SIPO 336

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

กายอุปกรณ์เสริ ม ๒
Orthotics 2

ปฏิบตั ิการกาย
อุปกรณ์เสริ ม ๒
Orthotic Practice 2

๑๓๒

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๔ (๐-๖@๒๐)
4 (0-6@-20)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ศรกอ ๓๓๑
SIPO 331

ศรกอ ๓๓๒
SIPO 332

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วิทยาการกายอุปกรณ์
เสริ มระดับเท้ า ข้ อเท้ า
และข้ อเข่า
Knee Ankle Foot
Orthotic Science

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ปฏิบตั ิการกาย
อุปกรณ์เสริ มระดับเท้ า
ข้ อเท้ า และข้ อเข่า
Knee Ankle Foot
Orthotic Practice

๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ศรวฟ ๔๓๑
SIRM 431

ศรวฟ ๔๓๒
SIRM 432

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วิทยาการกาย
อุปกรณ์เสริ ม ๓
Orthotic Science 3

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

ปฏิบตั ิการกาย
อุปกรณ์เสริ ม ๓
Orthotic Practice 3

๔ (๐-๑๒)
4 (0-12)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ศรกอ ๓๓๗
SIPO 337

ศรกอ ๓๓๘
SIPO 338

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

กายอุปกรณ์เสริ ม ๓
Orthotics 3

ปฏิบตั ิการกาย
อุปกรณ์เสริ ม ๓
Orthotic Practice 3

๑๓๓

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๓ (๐-๓@๒๐)
3 (0-3@-20)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ศรกอ ๒๓๘
SIPO 238

ศรกอ ๒๓๙
SIPO 239

ชื'อ วิช า

วิทยาการกายอุปกรณ์
เสริ มพยุงลําตัว
Spinal Orthotic
Science

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ปฏิบตั ิการกาย
๔ (๐-๘-๔)
อุปกรณ์เสริ มพยุงลําตัว 4 (0-8-4)
Spinal Orthotic
Practice

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ศรวฟ ๓๔๓
SIRM 343

ศรวฟ ๓๔๓
SIRM 343

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

วิทยาการกายอุปกรณ์
เทียม ๒
Prosthetic Science 2

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์
เทียม ๒
Prosthetic Practice 2

๔ (๐-๑๒)
4 (0-12)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ศรกอ ๓๔๓
SIPO 343

ศรกอ ๓๔๔
SIPO 344

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

กายอุปกรณ์เทียม ๒
Prosthetics 2

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์
เทียม ๒
Prosthetic Practice 2

๑๓๔

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๔ (๐-๕@๒๐)
4 (0-5@-20)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ศรกอ ๓๔๗
SIPO 347

ศรกอ ๓๔๘
SIPO 348

ชื'อ วิช า

วิทยาการกายอุปกรณ์
เทียมระดับข้ อเข่าและ
เหนือเข่า
Knee Disrticulation
and Transfemoral
Prosthetic Science
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์
เทียมระดับข้ อเข่าและ
เหนือเข่า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

๕ (๐-๑๐๕)
5 (0-10-5)

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
Knee Disrticulation
and Transfemoral
Prosthetic Practice

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ศรวฟ ๓๔๑
SIRM 341

วิ ท ยาการกายอุ ป กรณ์ ๒ (๒-๐)
เทียม ๑
2 (2-0)
Prosthetic Science 1

ศรวฟ ๓๔๒
SIRM 342

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์
เทียม ๑
Prosthetic Practice 1

๔ (๐-๑๒)
4 (0-12)

ศรวฟ ๓๔๓
SIRM 343

วิทยาการกายอุปกรณ์
เทียม ๒

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ศรกอ ๔๔๔
SIPO 444

ศรกอ ๔๔๕
SIPO 445

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

กายอุปกรณ์เทียม ๓
Prosthetics 3

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์
เทียม ๓
๑๓๕

๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๔ (๐-๔@-๒๐)
4 (0-4@-20)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ศรกอ ๔๔๘ วิทยากการกายอุปกรณ์ ๓ (๑-๔-๔)
SIPO 448 เทียมระดับเท้ าบางส่วน 3 (1-4-4)
และกายอุปกรณ์ เทียม
ระดับสะโพก
Partial Foot and Hip
Disarticulation
Prosthetics

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

ศรวฟ ๓๔๓
SIRM 343

Prosthetic Science 2
ปฏิ บัติ ก ารกายอุ ป กรณ์ ๔ (๐-๑๒)
เทียม ๒
4 (0-12)
Prosthetic Practice 2

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ศรวฟ ๓๕๑
SIRM 351
ศรวฟ ๓๕๒
SIRM 352
ศรวฟ ๔๕๑
SIRM 451

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

Prosthetic Practice 3

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

กายอุปกรณ์คลินิก ๑
Clinical Orthotics and
Prosthetics

๓ (๐-๓*)
3 (0-3)

ศรกอ ๒๕๒
SIPO 252

กายอุปกรณ์คลินิก ๒
Clinical Orthotics and
Prosthetics 2
กายอุปกรณ์คลินิก ๓

๓ (๐-๓*)
3 (0-3)

ศรกอ ๓๕๕
SIPO 355

๓ (๐-๓*)
3 (0-3)

ศรกอ ๓๕๖
SIPO 356

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

๔ (๐-๔@-๒๐)
กายอุปกรณ์คลินิก ๑
@
Clinical Orthotics and 4 (0-4 -20)
Prosthetics 1
๔ (๐-๔@-๒๐)
กายอุปกรณ์คลินิก ๒
@
Clinical Orthotics and 4 (0-4 -20)
Prosthetics 2
๔ (๐-๔@-๒๐)
กายอุปกรณ์คลินิก ๓
4 (0-4@-20)

๑๓๖

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ศรกอ ๓๕๙ ปฏิบตั ิการคลินิก
SIPO 359 กายอุปกรณ์เสริ ม
Clinical Practice in
Orthotics

๔ (๐-๑๒-๔)
4 (0-12-4)

ศรกอ ๓๕๘ ปฏิบตั ิการคลินิกกาย
SIPO 358 อุปกรณ์เทียม

๔ (๐-๑๒-๔)
4 (0-12-4)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

ปรับเปลีย8 นรหัสวิชา
และชื8อรายวิชา

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ศรวฟ ๔๕๒
SIRM 452

Clinical Orthotics and
Prosthetics 3
กายอุปกรณ์คลินิก ๔
Clinical Orthotics and
Prosthetics 4

๓ (๐-๓*)
3 (0-3)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ศรวฟ ๔๓๔
SIRM 434

ศรวฟ ๔๔๔
SIRM 444

ชื'อ วิช า

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม ๔
Orthotic Practive 4

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม ๔
Prosthetic Practive 4

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๕ (๐-๕*)

๕ (๐-๕*)

ศรกอ ๔๕๔
SIPO 454

Clinical Orthotics and
Prosthetics 3
๔ (๐-๔@-๒๐)
กายอุปกรณ์คลินิก ๔
@
Clinical Orthotics and 4 (0-4 -20)
Prosthetics 4

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ศรกอ ๓๕๗
SIPO 357

ศรกอ ๔๕๕
SIPO 455

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

๔ (๐-๖@-๒๐)
4 (0-6@-20)

ประสบการณ์คลินิก ๑
Clinical Experience 1

๔ (๐-๖@-๒๐)
4 (0-6@-20)

ประสบการณ์คลินิก ๒
Clinical Experience 2

๑๓๗

Clinical Practice in
Prosthetics

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ศรกอ ๔๕๗
SIPO 457

ศรกอ ๔๕๘
SIPO 458

ชื'อ วิช า

การเตรี ยมพร้ อมก่อน
ประสบการณ์คลินิก
กายอุปกรณ์
Preparation for Clinical
Experience in Prosthetics
and Orthotics
ประสบการณ์คลินิก
กายอุปกรณ์

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

๖ (๑-๑๕-๗)
6 (1-15-7)
ปรับเปลี8ยนรหัสวิชาและ
ชื8อรายวิชา

๖ (๐-๑๘-๖)
6 (0-18-6)

ปรับเปลี8ยนรหัสวิชาและ
ชื8อรายวิชา

ศรกอ ๔๕๖
SIPO 456

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ประสบการณ์คลินิก ๓
Clinical Experience 3

๔ (๐-๖@-๒๐)
4 (0-6@-20)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ศรกอ ๔๒๑
SIPO 421

ชื'อ วิช า

โครงการวิจยั ด้ านกาย
อุปกรณ์
Research Project in
Prosthetics and
Orthotics

ศรกอ ๔๕๙
SIPO 459

๖ (๐-๑๘-๖)
6 (0-18-6)
ปรับเปลี8ยนรหัสวิชาและ
ชื8อรายวิชา

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

รหัส

ชื'อ วิช า

๒ (๐-๒@-๒๐)
2 (0-2@-20)

ศรกอ ๔๒๘
SIPO 428

โครงการวิจยั ด้ านกาย
อุปกรณ์
Research Project in
Prosthetics and
Orthotics
เครื8 องมือวิจยั ทางคลินิก
กายอุปกรณ์
Clinical Research
Instrumentation in

ศรกอ ๓๒๔
SIPO 324

๑๓๘

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

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๓ (๐-๖-๓)
3 (0-6-3)

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

ปรับเปลี8ยนรหัสวิชา
และจํานวนหน่วยกิต

รายวิชาเปิ ดใหม่ใน
หลักสูตร

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
Prosthetics and
Orthotics

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ศรกอ ๔๓๔
SIPO 434
ศรกอ ๔๔๖
SIPO 446
ศรกอ ๔๑๖
SIPO 416

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

กายอุปกรณ์เสริ มขันสู
R ง
Orthotic Advance
กายอุปกรณ์เทียมขันสู
R ง
Prosthetic Advance
การตัดเย็บรองเท้ า
Shoe Making

๑๓๙

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

๓ (๑-๒@-๒๐)
3 (1-2@-20)

ยกเลิกรายวิชา

๓ (๑-๒@-๒๐)
3 (1-2@-20)

ยกเลิกรายวิชา

๒(๐-๒@-๒๐)
2 (0-2@-20)

ศรกอ ๒๓๗ รองเท้ าทางการแพทย์ ๓ (๑-๔-๔)
SIPO 237 และการปรับแก้ รองเท้ า 3 (1-4-4)

รายวิชาเปิ ดใหม่ โดย
สอดคล้ องกับ

ศรวฟ ๒๑๕
SIRM 215

วิทยาการเคลื8อนไหว
Kinesiology

๑ (๑-๐)
1 (1-0)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

Medical Foowear
and Shoe
Modification
ศรกอ ๒๒๕ การประเมินผู้ป่วยและ
SIPO 225 วิเคราะห์การเดิน
Patient Assessment
and Gait Analysis

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ศรกอ ๔๒๗
SIPO 427

๑๔๐

รายวิชาศรกอ ๔๑๖
ในหลักสูตรปั จจุบนั

ชื'อ วิช า

เก้ าอี Rรถเข็นและที8นงั8
ดัดแปลงเฉพาะราย
สําหรับคนพิการ
Wheelchair and
Seating for Persons

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

รายวิชาเปิ ดใหม่
ในหลักสูตร

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
รายวิชาเปิ ดใหม่
ในหลักสูตร

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
with Physical
Disabilities

๓) หมวดวิช าเลือ กเสรี
รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

๖ หน่ วยกิต
รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

๑๔๑

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

สมสศ ๒๕๐
SHSS 250

สมมน ๑๐๖
SHHU 106

กฎหมายและกฎระเบียบ ๒ (๒-๐)
ที8เกี8ยวข้ องกับการแพทย์ 2 (2-0)
และสาธารณสุข
Public Health Laws &
Regulations
ศิลปวิจกั ษ์
Art Appreciation

ชื'อ วิช า

กฎหมายและกฎระเบียบ ๒ (๒-๐-๔)
ที8เกี8ยวข้ องกับการแพทย์ 2 (2-0-4)
และสาธารณสุข
Public Health Laws &
Regulations

๒ (๒-๐)
2 (2-0)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

สมสศ ๒๕๐
SHSS 250

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

สมสค ๒๕๐
SHSS 250

สมมน ๑๐๓
SHHU 103

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ชื'อ วิช า

๑๔๒

กฎหมายและ
กฎระเบียบที8เกี8ยวข้ อง
กับการแพทย์และ
สาธารณสุข
Public Health Laws &
Regulations
ศิลปวิจกั ษ์
Art Appreciation

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
ไม่เปลีย8 นแปลง

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

เพิ8มรายวิชา
ในหลักสูตร

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต

สมมน ๑๒๕
SHHU 125

จรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional Code of
Ethics

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

ศรกอ ๔๑๗
SIPO 417

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟูปฏิบตั ิ
๒(๐-๒@-๒๐)
Rehabilitation Practice 2 (0-2@-20)

ยกเลิกรายวิชา

ศรกอ ๔๑๘
SIPO 418

ประสบการณ์
๒(๐-๒@-๒๐)
กายอุปกรณ์
2 (0-2@-20)
Prosthetic and Orthotic
Experience

ยกเลิกรายวิชา

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต

๑๔๓

ยกเลิกรายวิชา

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ศรกอ ๔๓๕
SIPO 435

ศรกอ ๔๓๖
SIPO 436

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต

รายวิช าในหลัก สูต รกายอุป กรศาสตรบัณฑิต
หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลัก สูต รปั จ จุบ ัน )
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต

๑๔๔

วิทยาการกายอุปกรณ์
เสริ มสําหรับภาวะเท้ า
ปุก
Orthotic Science for
Clubfoot
วิทยาการกายอุปกรณ์
เสริ มสําหรับดัด
กระโหลกศีรษะ
Cranial Remolding
Orthotic Science

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

รายวิช าในหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช ากายอุป กรณ์ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัส

ชื'อ วิช า

หน่ วยกิต

เพิ8มรายวิชา
ในหลักสูตร

เพิ8มรายวิชา
ในหลักสูตร

การเปลี'ยนแปลง
เทียบกับ หลัก สูต ร
ปั จ จุบ ัน

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต ิค้ น คว้ า)

ศรกอ ๔๓๗
SIPO 437

ศรกอ ๔๔๙
SIPO 449

วิทยาการกายอุปกรณ์
เสริ มสําหรับภาวะข้ อ
เท้ าถูกทําลายจาก
เส้ นประสาทไม่ทํางาน
Orthotic Science for
the Charcot Foot
กายอุปกรณ์เทียม
เฉพาะรายชนิดซิลโิ คน
Custom Silicone in
Prothetic Science

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

๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

เพิ8มรายวิชา
ในหลักสูตร

๖. โครงสร้ างหลัก สูต รภายหลังการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เมื8อเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี R

๑๔๕

หมวดวิช า
๑ หมวดวิช าศึก ษาศึก ษาทั'วไป
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์
- กลุม่ วิชาภาษา
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
๒. หมวดวิช าเฉพาะ

เกณฑ์ ม าตรฐานฯ
กระทรวงศึก ษาธิก าร
ระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
(หลัก สูต ร ๔ ปี )
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ หน่ วยกิต

หลัก สูต รวิท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิช า
กายอุป กรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๕
๓๐
๘
๑๒
๑๐

หลัก สูต รกายอุป
กรณศาสตร
บัณฑิต ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๐
๑๑
๙
๑๐

หลัก สูต รวิท ยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิช า
กายอุป กรณ์ พ.ศ.
๒๕๖๑
๓๐
๑๑
๙
๑๐

ไม่ น้ อ ยกว่ า ๘๔ หน่ วยกิต

๑๐๗

๑๑๔

๑๑๑

๑๓
๒๒
๗
๖๕

๕
๑๙
๖
๘๔

๓
๑๘
๗
๘๓

ไม่ น้ อ ยกว่ า ๖ หน่ วยกิต

๖

๖

๖

ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒๐ หน่ วยกิต

๑๔๓

๑๕๐

๑๔๗

- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
- กลุม่ วิชาพื Rนฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
- กลุม่ วิชาพื Rนฐานด้ านกายอุปกรณ์
- กลุม่ วิชาวิทยาการกายอุปกรณ์
๓. หมวดวิช าเลือ กเสรี

จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลัก สูต ร

๑๔๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก ๖
รายละเอีย ดอาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิด ชอบหลัก สูต ร
อาจารย์ ป ระจําหลัก สูต ร

๑๔๗

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย์ ผ้ ูรั บ ผิด ชอบหลัก สูต ร
อาจารย์ ป ระจําหลัก สูต ร
๑. ชื'อ -นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่ งทางวิช าการ
สังกัด
สถานที'ท าํ งาน

แพทย์หญิงนวพร ชัชวาลพาณิชย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล

ประวัต กิ ารศึก ษา
คุณวุฒิ
Cert.
ว.ว.
ป.ชันสู
R ง
พ.บ.

สาขาวิช า
Pedorthics
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
แพทยศาสตรบัณฑิต

สําเร็จ การศึก ษาจากสถาบัน
Board for Certification in Pedorthics
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
๒๕๔๖
๒๕๔๕
๒๕๔๓
๒๕๔๐

งานวิจ ัยที'ส นใจ หรื อ มีค วามชํานาญการ
๑) Foot Problems
๒) การรักษาโรคเท้ าโดยการปรับรองเท้ าและทําแผ่นรองเท้ าในรองเท้ า
ผลงานวิจ ัยหรื อ ผลงานทางวิช าการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘)
ผลงานวิจ ัย
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

๑๔๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปั จ จุบ ัน
ที'

รหัส รายวิช า
(ภาษาไทย)

ชื'อ รายวิช า
(ภาษาไทย)

๑

ศรกอ ๒๐๓

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู

จํานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ศึก ษาด้ วย
ตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)

๒. ภาระงานสอนในหลัก สูต รใหม่ / หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง ประกอบด้ วย
ที'

รหัส รายวิช า
(ภาษาไทย)

ชื'อ รายวิช า
(ภาษาไทย)

๑

ศรวฟ ๒๑๒

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู

๑๔๙

จํานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ศึก ษาด้ วย
ตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)

๒. ชื'อ -นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่ งทางวิช าการ
สังกัด
สถานที'ท าํ งาน

นายแพทย์สนั ติ อัศวพลังชัย
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล

ประวัต กิ ารศึก ษา
คุณวุฒิ
Cert.
อ.ว.
ว.ว.
ป.ชันสู
R ง
พ.บ.

สาขาวิช า
Orthotics
เวชศาสตร์ ครอบครัว
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
แพทยศาสตรบัณฑิต

สําเร็จ การศึก ษาจากสถาบัน
Northwestern University
แพทยสภา
แพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/

พ.ศ.
๒๕๔๙
๒๕๔๘
๒๕๔๕
๒๕๔๓
๒๕๓๙

งานวิจ ัยที'ส นใจ หรื อ มีค วามชํานาญการ
๑) Prosthetics and Orthotics
ผลงานวิจ ัยหรื อ ผลงานทางวิช าการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘)
ผลงานวิจ ัย
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

๑๕๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปั จ จุบ ัน
ที'

รหัส รายวิช า
(ภาษาไทย)

ชื'อ รายวิช า
(ภาษาไทย)

๑

ศรกอ ๒๐๓

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู

จํานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ศึก ษาด้ วย
ตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)

๒. ภาระงานสอนในหลัก สูต รใหม่ / หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง ประกอบด้ วย
ที'

รหัส รายวิช า
(ภาษาไทย)

ชื'อ รายวิช า
(ภาษาไทย)

๑

ศรวฟ ๒๑๒

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู

๑๕๑

จํานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ศึก ษาด้ วย
ตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)

๓. ชื'อ -นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่ งทางวิช าการ
สังกัด
สถานที'ท าํ งาน

แพทย์หญิงธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
อาจารย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล

ประวัต กิ ารศึก ษา
คุณวุฒิ
ว.ว.
ป.ชันสู
R ง
พ.บ.

สาขาวิช า
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
แพทยศาสตรบัณฑิต

สําเร็จ การศึก ษาจากสถาบัน
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
๒๕๕๒
๒๕๕๐
๒๕๔๖

งานวิจ ัยที'ส นใจ หรื อ มีค วามชํานาญการ
๑) Cardiac Rehabilitation
ผลงานวิจ ัยหรื อ ผลงานทางวิช าการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘)
ผลงานวิจ ัย
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

๑๕๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปั จ จุบ ัน
ที'

รหัส รายวิช า
(ภาษาไทย)

ชื'อ รายวิช า
(ภาษาไทย)

๑

ศรกอ ๒๐๓

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู

จํานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ศึก ษาด้ วย
ตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)

๒. ภาระงานสอนในหลัก สูต รใหม่ / หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง ประกอบด้ วย
ที'

รหัส รายวิช า
(ภาษาไทย)

ชื'อ รายวิช า
(ภาษาไทย)

๑

ศรวฟ ๒๑๒

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู

๑๕๓

จํานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ศึก ษาด้ วย
ตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)

๔. ชื'อ -นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่ งทางวิช าการ
สังกัด
สถานที'ท าํ งาน

แพทย์หญิงรัชริ น คงคะสุวรรณ
อาจารย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืนR ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล

ประวัต กิ ารศึก ษา
คุณวุฒิ
ว.ว.
ป.ชันสู
R ง
พ.บ.

สาขาวิช า
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู
แพทยศาสตรบัณฑิต

สําเร็จ การศึก ษาจากสถาบัน
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
๒๕๕๓
๒๕๕๑
๒๕๔๙

งานวิจ ัยที'ส นใจ หรื อ มีค วามชํานาญการ
๑) Pediatric Rehabilitation
ผลงานวิจ ัยหรื อ ผลงานทางวิช าการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘)
ผลงานวิจ ัย
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

๑๕๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปั จ จุบ ัน
ที'

รหัส รายวิช า
(ภาษาไทย)

ชื'อ รายวิช า
(ภาษาไทย)

๑

ศรกอ ๒๐๓

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู

จํานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ศึก ษาด้ วย
ตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)

๒. ภาระงานสอนในหลัก สูต รใหม่ / หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง ประกอบด้ วย
ที'

รหัส รายวิช า
(ภาษาไทย)

ชื'อ รายวิช า
(ภาษาไทย)

๑

ศรวฟ ๒๑๒

เวชศาสตร์ ฟืนR ฟู

๑๕๕

จํานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ศึก ษาด้ วย
ตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)

๕. ชื'อ -นามสกุล
ยศ. / ตําแหน่ งทางวิช าการ
สังกัด
สถานที'ท าํ งาน

นางสาวศศิธร สุขถมยา
อาจารย์
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล

ประวัต กิ ารศึก ษา
คุณวุฒิ
ศษ.ม.
วท.บ.

สาขาวิช า
จิตวิทยาการศึกษา
กายอุปกรณ์

สําเร็จ การศึก ษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.
๒๕๕๔
๒๕๔๘

งานวิจ ัยที'ส นใจ หรื อ มีค วามชํานาญการ
๑) Prosthetics & Orthotics
ผลงานวิจ ัยหรื อ ผลงานทางวิช าการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘)
บทความทางวิช าการ
๑) ศศิธร สุขถมยา., นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกลุ
การ พั ฒ นาโร งเรี ย นกายอุ ป กร ณ์ สิ ร ิ น ธ ร จนได้ รั บ การ รั บ ร อ งจากอ งค์ ก ร วิ ช าชี พ กายอุ ป กร ณ์
นานาชาติ ในระดับ สูงสุด อย่ างสมบูร ณ์
เวชบันทึกศิ ริราช. 2557: 7 (1) : 36–45
ภาระงานสอน
๑. ภาระงานสอนในปั จ จุบ ัน
ที'

รหัส รายวิช า
(ภาษาไทย)

ชื'อ รายวิช า
(ภาษาไทย)

๑
๒

ศรกอ ๒๓๓
ศรกอ ๒๓๔

กายอุปกรณ์เสริ ม ๑
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม ๑

๑๕๖

จํานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ศึก ษาด้ วย
ตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)
๔ (๐-๖@ -๒๐)

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓
๔

ศรกอ ๒๔๓
ศรกอ ๒๔๔

กายอุปกรณ์เทียม ๑
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม ๑

๓ (๓-๐-๖)
๔ (๐-๔@ -๒๐)

๒. ภาระงานสอนในหลัก สูต รใหม่ / หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง ประกอบด้ วย
ที'

รหัส รายวิช า
(ภาษาไทย)

๑

ศรกอ ๒๓๕

๒

ศรกอ ๒๓๖

๓

ศรกอ ๒๓๗

ชื'อ รายวิช า
(ภาษาไทย)

วิทยาการกายอุปกรณ์เสริ มระดับ
เท้ าและข้ อเท้ า
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม
ระดับเท้ าและข้ อเท้ า
รองเท้ าทางการแพทย์และการ
ปรับแก้ รองเท้ า

๑๕๗

จํานวนหน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบ ัต -ิ ศึก ษาด้ วย
ตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)
๕ (๐-๑๐-๕)
๓ (๑-๔-๔)

ภาคผนวก ๗
ข้ อ บังคับ มหาวิท ยาลัย มหิด ล
ว่ าด้ วยการศึก ษาระดับ อนุป ริ ญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๕๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๕๙

๑๖๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๖๑

๑๖๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๖๓

๑๖๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๖๕

๑๖๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๖๗

๑๖๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๖๙

๑๗๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๗๑

๑๗๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๗๓

๑๗๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๗๕

๑๗๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๗๗

๑๗๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๗๙

๑๘๐

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๘๑

๑๘๒

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๘๓

๑๘๔

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๘๕

ภาคผนวก ๘
คําสั'งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สูต ร

๑๘๖

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๘๗

๑๘๘

มคอ. ๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๘๙

