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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
วทิยาเขต / คณะ / ภาควชิา Human study e.V., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
 

หมวดที ่๑  ข้อมูลทัว่ไป 
 
๑. ช่ือหลกัสูตร  

ภาษาไทย หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาตแิบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 
ภาษาองักฤษ Bachelor of Prosthetics and Orthotics Programme (Blended distance learning international program) 

 

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
 ช่ือเตม็    กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bachelor of Prosthetics and Orthotics  

 ช่ือยอ่      กอ.บ. 
 B.PO. 

 
๓. วชิาเอก (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
 
๔. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

๑๔๙  หน่วยกิต 
 

๕. รูปแบบของหลกัสูตร     
๕.๑  รูปแบบ         

เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (๔ ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
๕.๒  ภาษาทีใ่ช้      

ใชภ้าษาองักฤษและภาษาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนการสอน   
๕.๓  การรับเข้าศึกษา  

รับเฉพาะนกัศึกษาต่างชาติ โดยวธีิการรับนกัศึกษาเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัมหิดล  เร่ือง  การรับ
สมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)   
๕.๔  ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล   ร่วมมือกบั Human 
Study e.V. และองคก์รวชิาชีพกายอุปกรณ์สากล (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO) 

  ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาเดียว 
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๒ 
 

๖.   สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
๖.๑  หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรใหม่ แต่มีเน้ือหาเหมือนหลักสูตร                               

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)  แต่จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนทางไกล
ผสมผสาน เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๖.๒  สภามหาวิทยาลัยมหิดล  เห็นชอบในแนวคิดการจัดท าหลักสูตรฯ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔๖๙ วนัท่ี ๒๐ 
กมุภาพนัธ์  พ.ศ.๒๕๕๖ 

๖.๓  คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร มหาวิทยาลยัมหิดล พิจารณาหลกัสูตรฯ ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๖ เม่ือ
วนัท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

๖.๔  ท่ีประชุมคณบดีมหาวทิยาลยัมหิดล อนุมติัหลกัสูตรฯ ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๔/๒๕๕๖ เม่ือวนัท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ 

๖.๕  สภามหาวทิยาลยัมหิดล อนุมติัหลกัสูตรฯ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔๗๕ เม่ือวนัท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๘. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัจบการศึกษา  
ผูท่ี้จบการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพกายอุปกรณ์ได้ทั่วโลก เช่น นักกายอุปกรณ์ อาจารยด์้านกายอุปกรณ์ 

นกัวชิาการหรือนกัวจิยัดา้นกายอุปกรณ์ในสถาบนัการศึกษาหรือองคก์รอ่ืน  
 

๙. ช่ือ  นามสกลุ  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
๑. รศ.ดร พญ นิศารัตน์  โอภาสเกียรติกลุ  เลขประจ าตวัประชาชน ๓ ๑๐๑๖ ๐๐๖๒ XXXX 
     ต  าแหน่ง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
     คุณวฒิุการศึกษา   วท.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั ๒) (๒๕๒๒) ,พ.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั ๑) (๒๕๒๔) , 
     ป.ชั้นสูง(พยาธิวทิยา) (๒๕๒๖), วว.(พยาธิวทิยาคลินิก) (๒๕๒๘),  
    Ph.D.(Medical Science) (๒๕๓๕) 
 
๒. Dr.Kazuhiko Sasaki  Passport Number  TK๒๗๖XXXX  Japan 
      ต  าแหน่ง                                     อาจารยโ์รงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
      คุณวฒิุการศึกษา   Bachelor of Science (Physics) (๒๕๔๒) 
   Master of Science (Bio-Application and System Engineering) (๒๕๔๕) 
   Ph.D.(Electronic and Information Engineering) (๒๕๔๘) 
   Diploma in Prosthetics and Orthotics (๒๕๔๓) 
   
๓. ผศ.นพ.พิสิฎฐ ์เลิศวานิช  เลขประจ าตวัประชาชน ๓ ๗๒๙๙ ๐๐๒๖ XXXX 
     ต าแหน่ง                                  อาจารยป์ระจ าภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั    

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 คุณวฒิุการศึกษา    พ.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั ๑) (๒๕๔๒), วว.(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์)  
      (๒๕๔๘), Research Fellow in Sport Medicine (๒๕๕๒) 
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๔. นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกลุ   เลขประจ าตวัประชาชน ๑ ๑๐๐๘ ๐๐๑๓ XXXX 
     ต  าแหน่ง                   อาจารยโ์รงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

                 คุณวฒิุการศึกษา    วท.บ.(กายอุปกรณ์) (๒๕๔๙), วศ.ม. (วศิวกรรมชีวการแพทย)์  
      (๒๕๕๗), หนงัสืออนุมติั  ISPO category ๑ (๒๕๕๔) 

 
๕.  นางสาวจุฑามณี ปุ่นศิริ   เลขประจ าตวัประชาชน ๒ ๒๐๐๙ ๐๐๐๐ XXXX 
      ต  าแหน่ง   อาจารยโ์รงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

                  คุณวฒิุการศึกษา    วท.บ. (กายอุปกรณ์) (๒๕๔๙), วศ.ม. (วศิวกรรมชีวการแพทย)์  
      (๒๕๕๗), หนงัสืออนุมติั  ISPO category ๑ (๒๕๕๔) 
 
๑๐. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  

 (๑) Human Study e.V. เนิร์นแบร์ก สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
 (๒) Institute for Rehabilitation and Orthopedics, ซาเกร็บ, สาธารณรัฐโครเอเชีย  
 (๓)  ISPO โครเอเชีย  
 (๔)    OTOS Orthopedic Company for Fabrication of Prosthetic and Orthotic Devices โอซีเยก สาธารณรัฐโครเอเชีย  
 (๕)  Special Hospital for Rehabilitation and Prosthetics, กรุงเบลเกรด,  สาธารณรัฐเซอร์เบีย   
 (๖)         Munich Meister School for Prosthetics and Orthotics, Category I ISPO 
 (๗) โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

๑๑.๑   สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  
 จากขอ้มูลขององค์การอนามยัโลก   คนพิการท่ีตอ้งการงานบริการกายอุปกรณ์มีอยู่ประมาณ ๐.๕% ของ

ประชากรในปี ๒๐๑๐ ประชากรในทวีปแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกามีประชากรรวมกนั ๖,๐๐๐ ลา้นคน ซ่ึงมีคนพิการท่ี
ตอ้งการบริการกายอุปกรณ์ถึงประมาณ  ๓๐ ลา้นคน  และนักกายอุปกรณ์ ๑ คน สามารถดูแลผูป่้วย ๒๐๐ คน ดังนั้นเราจึง
ตอ้งการนักกายอุปกรณ์ ๑๕๐,๐๐๐ คน เพ่ือรองรับการให้บริการกลุ่มคนพิการดังกล่าว แต่สถานการณ์จริงในปัจจุบันมี
สถาบนัการศึกษาสามารถผลิตนกักายอุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐานเพียง ๒๗ แห่ง และผลิตไดเ้พียง ๔๐๐ – ๕๐๐ คนต่อปีเท่านั้น ทั้งน้ี
การผลิตนกักายอุปกรณ์ยงัคงเป็นปัญหาระดบัสากล อนัเน่ืองจากเป็นวิชาชีพท่ีมีความเฉพาะและมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายสูง ประกอบ
กับการก่อตั้งสถาบันท่ีได้มาตรฐานสากลเพ่ือผลิตนักกายอุปกรณ์ ตอ้งลงทุนด้านเคร่ืองจักรหนัก เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนบุคลากรผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญ ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนนักกายอุปกรณ์อย่างมากในประเทศท่ีก าลงัพฒันา  
แมแ้ต่ในประเทศไทยซ่ึงมีคนพิการท่ีตอ้งการใชก้ายอุปกรณ์กวา่ ๕๐๐,๐๐๐ คน  

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน ผลิตนักกายอุปกรณ์จ านวน  ๗๑ คน และรับนักศึกษาหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตร
นานาชาติ) มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยเป็นหลกัสูตรท่ีผลิตบณัฑิตดา้นกายอุปกรณ์ระดบัปริญญาตรีเพียงแห่งเดียวใน
ภูมิภาคเอเซียอาคเนยซ่ึ์งไดรั้บการรับรองจากองคก์รวชิาชีพกายอุปกรณ์สากลในระดบัปริญญา  (ISPO category ๑) โดยเป็นการ
เรียนในชั้นเรียนแบบปกติ  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการผลิตนกักายอุปกรณ์จึงร่วมมือกบั Human Study e.V. ประเทศเยอรมนั ซ่ึง
เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร และไดรั้บการรับรองการจดัการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลแบบผสมผสาน 
(Distance learning) จากองคก์รวิชาชีพกายอุปกรณ์สากล ในระดบัอนุปริญญา (ISPO category ๒)  การร่วมมือกนัระหวา่งสอง
สถาบันจะสามารถเพ่ิมจ านวนนักกายอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ งยงัเป็นหลกัสูตรกายอุปกรณ์ทางไกลแบบผสมผสาน 

http://data2.7m.cn/team_data/199/th/index.shtml
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
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หลกัสูตรแรกของโลกในระดบัปริญญา และเป็นส่วนหน่ึงในการสนบัสนุนนโยบายของประเทศท่ีมุ่งเป็นศูนยก์ลางการศึกษา 
(Education Hub)   

๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม : 
จากการส ารวจทางสถิติขององค์การสหประชาชาติพบว่า กลุ่มประเทศแถบเอเชีย และแปซิฟิคมีจ านวน

ประชากรท่ีเป็นบุคคลพิการมากท่ีสุดในโลก นบัตั้งแต่องคก์ารสหประชาชาติ ประกาศปีพุทธศกัราช ๒๕๒๖ – ๒๕๓๕ เป็น
ทศวรรษคนพิการแห่งสหประชาชาติ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมไปถึงองคก์ารต่างๆในทุกภูมิภาคทัว่โลก ไดต่ื้นตวัในการ
ส่งเสริมฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการอยา่งกวา้งขวาง มีการติดต่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งประเทศองคก์ารสมาชิกอยา่งเป็น
รูปธรรม  การเสนอแนะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ให้ใชท้รัพยากรเพ่ือประโยชน์สูงสุด การป้องกนัความพิการ การสนอง
ความตอ้งการของคนพิการ การใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการ ในทุกรูปแบบต่อประเทศก าลงัพฒันา ตลอดจนรณรงคเ์ร่ืองสิทธิ 
และความเท่าเทียมกนัในสงัคมเพื่อคนพิการ รวมไปถึงมีการจดักิจกรรมคนพิการ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการพฒันาทกัษะการช่วย
ตวัเอง การเพ่ิมพูนสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของคนพิการ อีกทั้งยงัเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีร่วมกัน 
ระหวา่งคนพิการและคนปกติ 

ดงันั้น คนพิการท่ีไดรั้บบริการการรักษาและฟ้ืนฟูโดยนกักายอุปกรณ์ท่ีมีความรู้ความสามารถไดม้าตรฐานและ
เขา้ถึงไดง่้าย จะสามารถกลบัไปด ารงชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข กลายเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศของ
ตนเองต่อไป หมายถึงความตอ้งการนักกายอุปกรณ์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการผลิตกายอุปกรณ์เพ่ือฟ้ืนฟูคนไข้ โดย
การศึกษาทางไกลแบบผสมผสานน้ีจะช่วยให้ผลิตนักกายอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพมารองรับกลุ่มคนพิการเหล่าน้ีให้สามารถ
ด ารงชีวติยูใ่นสงัคมอยา่งเท่าเทียมและมีความสุข  

 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
       ๑๒.๑  การพฒันาหลกัสูตร 

เม่ือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมก าลังด าเนินไปในทิศทางดังกล่าวข้างตน้ การพฒันา
หลกัสูตรน้ีให้เป็นหลกัสูตรนานาชาติและเป็นการเรียนผสมผสานแบบทางไกล (Blended Distance Learning) จะช่วยพฒันา
บุคลากรในภูมิภาคอาเซียนดา้นกายอุปกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถระดบัมาตรฐานสากล และเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของ
มหาวทิยาลยัมหิดลและประเทศไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล  

เม่ือพิจารณาถึงประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนกายอุปกรณ์ทางไกลของ Human Study ในระดบั ISPO 
category ๒  ซ่ึงเป็นความร่วมมือระวา่ง Don Bosco University ในเร่ืองการศึกษาผ่านทางเวปไซด์ท่ีสามารถเขา้ถึงไดจ้ากทัว่
โลก และความพร้อมของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ซ่ึงมีศกัยภาพสูงในดา้นการศึกษา ความร่วมมือระหวา่งสองสถาบนัน้ี จะ
ท าให้เกิดการพฒันาระบบการเรียนการสอนทางไกลมาตรฐาน ISPO Category ๑ ข้ึนเป็นคร้ังแรก ซ่ึงสามารถให้การศึกษาแก่
ช่างผูป้ฏิบติังานดา้นกายอุปกรณ์ จากทัว่ทุกมุมโลกไดโ้ดยไม่ตอ้งลาออกหรือหยดุการท างานเพ่ือการศึกษาเพียงอยา่งเดียว  ส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการพฒันาหลกัสูตรน้ี คือการไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ีจากองคก์รระดบันานาชาติ เช่น ISPO, WHO, และ 
International Committee of Red Cross ซ่ึงมีความตอ้งการให้หลกัสูตรมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยัง่ยืน รวมทั้งเป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่คนทัว่โลก 

๑๒.๒  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
ตามท่ี มหาวทิยาลยัมหิดล มีวสิยัทศัน์เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมหาวทิยาลยั ๑ ใน ๑๐๐ อนัดบัชั้นน าของโลก และ                              

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล โดยไดมี้
การก าหนดแผนยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศดา้นการศึกษา (Teaching and Learning Excellence) ดงันั้น หลกัสูตรซ่ึงผลิตบณัฑิต                    
กายอุปกรณ์ซ่ึงเป็นบุคลากรทางดา้นสุขภาพจึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพนัธกิจของสถาบนั  
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๕ 
 

ความร่วมมือระหว่าง Human Study และ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ในขอ้ตกลงการร่วมมือและเปิดเผย
ขอ้มูลความรู้ความเช่ียวชาญระหว่างกนัส าหรับการจดัท าหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกล
ผสมผสาน) ท่ีโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร แต่ละฝ่ายจะเคารพต่อหลกัปรัชญา หลกัจรรยาบรรณระหวา่งกนัของทุกๆ ฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจรรยาบรรณของอาชีพ กฎหมายขอ้บงัคบั การเก็บรักษาความลบัของขอ้มูลท่ีท าข้ึนในกรอบของโครงการ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญของ Human study  จะให้ความร่วมมือและเปิดเผยขอ้มูลความรู้ ความเช่ียวชาญ เป็นผูจ้ดัเตรียมระบบการศึกษา
ทางไกล บริหารการจดัการ ระบบ E – Learning ซ่ึงจะรวมไปถึงการพฒันา Web portal และโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ต่างๆ
ใหก้บัโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร โดยทั้งสองสถาบนัจะสามารถเขา้ถึงระบบและเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น รวมทั้งวธีิการสอน
และการเรียนรู้ การอพัเกรดโปรแกรมใหป้ระสบความส าเร็จ  
 
๑๓. ความสัมพนัธ์ (ถ้าม)ี กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  
 -  
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๖ 
 

หมวดที ่๒   ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
๑.  ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร   

๑.๑ ปรัชญาของหลกัสูตร 
สร้างบณัฑิตกายอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  มีเจตคติอนัดีงามในการประกอบวชิาชีพ  และมีความรู้

ความสามารถทางดา้นกายอุปกรณ์โดยมีพ้ืนฐานทางการแพทย ์ 
 

๑.๒ ความส าคญั 
นกักายอุปกรณ์เป็นบุคลากรดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูท่ีท าหนา้ท่ีช่วยในการประดิษฐ์ดดัแปลงอุปกรณ์ภายนอกแก่

ผูป่้วยผูพิ้การ การผลิตนักกายอุปกรณ์จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะช่วยให้งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นไปด้วยดี ปัจจุบันหลกัสูตร                                 
กายอุปกรณศาสตรบณัฑิตของมหาวทิยาลยัมหิดลเป็นหลกัสูตรท่ีผลิตบณัฑิตกายอุปกรณ์เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
ท่ีไดผ้่านการรับรองมาตรฐานจากองคก์รนกักายอุปกรณ์นานาชาติ (International Society of Prosthetics and Orthotics, ISPO) 
ในระดบัท่ี ๑ ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวเป็นมาตรฐานในระดบันานาชาติของการผลิตบณัฑิตดา้นกายอุปกรณ์ระดบัปริญญาตรีตาม
ค าแนะน าขององค์การอนามยัโลก ดงันั้น การพฒันาหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิตให้เป็นหลกัสูตรนานาชาติแบบเรียน
ทางไกลผสมผสาน โดยมีการสอนเป็นภาษาองักฤษและภาษาทอ้งถ่ินนบัวา่เป็นการขยายโอกาสให้นกัเรียนนกัศึกษาต่างชาติทัว่
โลก และเป็นการขยายผลการผลิตบณัฑิตใหไ้ดน้กักายอุปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานออกไปรับใชเ้พื่อนมนุษยใ์นสังคมโลก โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีก าลงัพฒันา  ซ่ึงเป็นการยงัประโยชน์สุขแก่เพ่ือนมนุษย ์และยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่
ระดบัสากล รวมทั้งแผนยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีตอ้งการเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ (Educational hub) ดว้ย 
 การเรียนทางไกล เป็นการเปิดโอกาสใหช่้างผูป้ฏิบติังานดา้นกายอุปกรณ์อยูแ่ลว้ เขา้ถึงระบบการศึกษาท่ีเป็นทางการ
โดยไม่ตอ้งลางานท่ีท าอยูเ่พ่ือมาเรียนในรูปแบบปกติ  ช่างเหล่าน้ีมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพและมีแรงผลกัดนัสูงในการเรียน การ
ร่วมมือกบั Human Study e.V. จะเป็นโอกาสส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาบุคลากรดา้นกายอุปกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เพ่ือยกระดับงานบริการกายอุปกรณ์ของประเทศในแถบเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวนัออกให้ทัดเทียมกบัอารยประเทศ 
ตลอดจนท าใหม้หาวทิยาลยัมหิดลเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในนานาประเทศ 
 

๑.๓ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 เพือ่ผลตินักกายอุปกรณ์ทีม่คุีณสมบัตดิงันี ้
๑. มีความรู้ความสามารถในดา้นการประดิษฐ์ ดดัแปลงกายอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกบัลกัษณะอาชีพและเศรษฐ

ฐานะของผูรั้บบริการ 
๒.  มีความรู้ความสามารถในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ ใฝ่หาความรู้และสามารถติดตามความกา้วหนา้ของ   

 วชิาชีพ 
๓. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขในสาขาวิชากายอุปกรณ์ และสามารถเสนอแนวทางการ

ป้องกนัและแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
๔. เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมอนัดีงาม รักษาจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพอยา่งเคร่งครัด   รวมทั้งเคารพและปกป้อง

สิทธิของผูรั้บบริการ 
๕. มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูป่้วย ผูร่้วมงานตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
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๗ 
 

๒. แผนพฒันาปรับปรุง 
การพฒันาหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) พฒันาจากหลกัสูตร                               

กายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) พุทธศกัราช  ๒๕๕๔  โดยคงร่างหลกัสูตรเดิมท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก
องคก์รวชิาชีพกายอุปกรณ์สากลนานาชาติ ในระดบัท่ี ๑ ไว ้ แต่พฒันาวิธีการสอนเป็นแบบทางไกลร่วมกบัการสอนภาคปฏิบติั
ท่ีสถาบนัการศึกษาภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง   ทั้งน้ี องค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์สากลนานาชาติ จะท าการติดตาม ดูแลตั้งแต่เร่ิม
โครงการ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่หลกัสูตรเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นแบบ
ทางไกล ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการการจดั
การศึกษาท่ีเนน้การเรียนรู้โดยผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
 

๑. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยใ์นการส่งเสริม
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้  
๒. พฒันาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอนแบบทางไกล 
 

๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนการสอนแบบทางไกล 
๒. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อระบบ
สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการเรียนแบบ
ทางไกล 
๓. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
หลกัสูตร 

การพฒันาการเรียนการสอนเป็นแบบการ
ฝึกอบรมในขณะปฏิบติังาน  

เพ่ิมพูนประสบการณ์ การออกแบบการ
สอนให้อาจารยใ์นลกัษณะการฝึกอบรม
ในขณะปฏิบติังาน  

๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนการสอนแบบการฝึกอบรมในขณะ
ปฏิบติังาน 
๒. ระดบัความพึงพอใจของ 
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

แผนการปรับหลกัสูตรให้มีความทนัสมยั  
มีการบูรณาการสอดคล้อง  ค  านึงถึง
ผลลพัธ์การเรียนรู้  และผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสีย 

๑. จัดสัมมนาระหว่างอาจารย์แหล่งฝึก
ปฏิบติังานวชิาชีพและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
๒. จัดกิจกรรมพฒันาการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ 

๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลกัสูตร 
๒. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑิต
ต่อคุณภาพของบณัฑิต 
๓. ระดับความพึงพอใจของแหล่งฝึก
ปฏิบติัการทางกายอุปกรณ์ 
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๘ 
 

หมวดที ่๓ ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

๑. ระบบการจดัการศึกษา 
๑.๑ ระบบ (ทวภิาค/ไตรภาค/จตุรภาค) 
เป็นระบบทวภิาคตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอดุมศึกษา 
๑.๒  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 
๑.๓ การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
ไม่มี 
 

๒. การด าเนินการหลกัสูตร  
๒.๑ วนั–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ในการเรียนทางไกลแบบผสมผสานนั้น จะท าการมอบหมายงานใหน้กัศึกษาโดยใชร้ะบบ internet ผา่นทาง                   
เวปไซด์ ในห้องเรียนเสมือนจริง  นกัศึกษาสามารถเขา้ห้องเรียนในทุกเวลาท่ีตนเองวา่ง และสามารถเขา้จนกวา่จะส้ินสุดตาม
เวลาท่ีก าหนด การเรียนแบบถ่ายทอดสดจะจดัข้ึนในแต่และสัปดาห์ ส่วนการเรียนภาคปฏิบัติและการสอบจะถูกจัดข้ึนใน
สถานท่ีส่วนกลางไดก้ าหนดไว ้

๒.๒  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
๑. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าระดบั High school ของประเทศท่ีส าเร็จ

การศึกษา โดยมีคุณสมบติัตามระเบียบการสอบคดัเลือกของมหาวิทยาลยัมหิดล ไม่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือจิตใจท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต 

๒. สอบผา่นการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัมหิดล  
๓. ในกรณีท่ีเรียนเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งมีระดบัคะแนน  TOEFL หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนนข้ึนไป 

(paper based) ในกรณีท่ีได้คะแนน TOEFL ๔๕๐ – ๔๙๙  คะแนน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตร  และตอ้งเขา้รับการศึกษาปรับพ้ืนฐานภาษาองักฤษ
ก่อนเขา้ศึกษาต่อ 

๔. เกณฑใ์นการรับช่างกายอุปกรณ์เขา้ศึกษาดงัน้ี 
- เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคกายอุปกรณ์ จากสถาบนัท่ีไดรั้บการ
รับรองระดบั ISPO Category ๒ หรือ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขา
เทคนิคกายอุปกรณ์ จากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ หรือ หลกัสูตรประกาศนียบตัร
กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ งส าเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ สาขาใดสาขาหน่ึง  

- ในกรณีท่ีเรียนเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งมีระดบัคะแนน  TOEFL หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนนข้ึนไป 
(paper based)  หากได้คะแนน TOEFL ๔๕๐ – ๔๙๙  คะแนน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร  และต้องเข้ารับการศึกษาปรับพ้ืนฐาน
ภาษาองักฤษก่อนเขา้ศึกษาต่อ 

- ไดรั้บการอนุมติัจากตน้สงักดั และมีหนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา 
- ไม่มีความพิการทางร่างกายและจิตใจท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนดา้นกายอุปกรณ์ 
- มีประสบการณ์ทางคลินิกไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี 
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๙ 
 

๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
- ไม่มี 

๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
- ไม่มี 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  ๕ ปี 
จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
จ านวนท่ีคาดวา่จะรับ ๑๕ ๐ ๓๐ ๐ ๓๐ 
จ านวนท่ีคาดวา่จะจบ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๐ 
จ านวนสะสม ๑๕ ๑๕ ๔๕ ๔๐ ๖๐ 

 
๒.๖  งบประมาณตามแผน 

Human Study e.V. จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
  
๒.๗ ระบบการศึกษา  

        แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นหลกั 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  นกัศึกษาตอ้งมาเรียนภาคปฏิบติั และการสอบตามสถานท่ีท่ีก าหนด ภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง 

 
๒.๘ การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวทิยาลยั  (ถ้าม)ี  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
๓. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน    

๓.๑  หลกัสูตร  
๓.๑.๑   จ านวนหน่วยกติ :                                                                        ๑๔๙   หน่วยกติ 

 ๓.๑.๒   โครงสร้างหลกัสูตร :      
(๑) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                                   ๓๐   หน่วยกติ 

  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                    ๑๐ หน่วยกิต 
  กลุ่มวชิาภาษา                                                                              ๙   หน่วยกิต 
  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                                            ๑๑   หน่วยกิต 
   (ส่วนทีจ่ดัเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป)                                      

(๒) หมวดวชิาชีพ/วชิาเฉพาะ                                                            ๑๑๓   หน่วยกติ 
  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                                               ๒   หน่วยกิต                           
   (ส่วนทีจ่ดัเป็นพืน้ฐานวชิาชีพฯ)     
  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์                                    ๒๐   หน่วยกิต 
  กลุ่มวชิาพืน้ฐานด้านกายอุปกรณ์                                                  ๖   หน่วยกิต 
  กลุ่มวชิากายอุปกรณ์                                                                  ๘๕  หน่วยกิต 

 (๓) หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                                            ๖ 
  
หน่วยกติ 
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๑๐ 
 

 
๓.๑.๓  รายวชิาในหลกัสูตร 

รายวชิาต่อไปน้ีเรียงล าดบัตามหมวดวชิา กล่าวคือ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาชีพ/วชิาเฉพาะ และ
หมวดวชิาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวชิาเรียงล าดบัตามอกัษรของรหสัยอ่ภาษาองักฤษ หน่วยกิตของแต่ละรายวชิาระบุตวัหน่วย
กิตรวมไวห้นา้วงเลบ็ ส่วนตวัเลขในวงเลบ็แสดงจ านวนชัว่โมงของการเรียนการสอนแบบบรรยายและปฏิบติัต่อสปัดาห์ตลอด
ภาคการศึกษา 

 

(๑) ความหมายรหัสรายวชิาในหลกัสูตร 
รหสัรายวชิาในหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์ ๗  ตวั แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดงัน้ี 

(ก)  ตวัอกัษร ๔ ตวั มีความหมายดงัน้ี 
- ตวัอกัษร 2 ตวัแรก เป็นอกัษรยอ่ช่ือสถาบนัท่ีรับผดิชอบจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่  
 มศ และ HS   หมายถึง   Human Study e.V.และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
-     ตวัอกัษร 2 ตวัหลงั เป็นอกัษรยอ่ช่ือรายวชิา/ภาควชิา/โครงการท่ีรับผิดชอบการจดัการเรียนการสอน 

Human Study e.V.และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
อกัษรย่อ ช่ือเตม็ภาควชิา/โครงการ 
คณ MA คณิตศาสตร์ 
คม CH เคมี 
ชว BI ชีววทิยา 
ฟส PY ฟิสิกส์ 
คพ CO คอมพิวเตอร์ 
สค SS สงัคมศาสตร์ 
มน HU มนุษยศาสตร์ 
ภอ EN ภาษาองักฤษ 

 
 

 
 
 
 

(ข)  ตวัเลข  ๓  ตวัตามหลงัตวัอกัษร     ในรายวชิาเดียวกนั ใชห้มายเลขตามหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตร 
บณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  โดยมีความหมายดงัน้ี 

 เลขตวัแรก (หลกัร้อย)  แสดงถึงระดบัชั้นปีท่ีก าหนดใหศึ้กษารายวชิานั้น ๆ  
 เลขตวัท่ีสอง (หลกัสิบ) แสดงถึงกลุ่มวชิา  

 กลุ่มวชิาท่ีไม่ใชด้า้นกายอุปกรณ์ ใชเ้ลข  x๐x   
 กลุ่มวชิากายอุปกรณศาสตร์ 

o รายวชิาเลือกดา้นกายอุปกรณ์ ใชเ้ลข x๑x   
o รายวชิากายอุปกรณ์และกายอุปกรณ์พ้ืนฐาน ใชเ้ลข  x๖x   
o รายวชิากายอุปกรณ์เสริม ใชเ้ลข  x๗x   
o รายวชิากายอุปกรณ์เทียม ใชเ้ลข  x๘x   
o รายวชิากายอุปกรณ์คลินิกและประสบการณ์คลินิก ใชเ้ลข  x๙x   

กอ PO กายอุปกรณ์ 
กว AN กายวภิาคศาสตร์ 
พย PA พยาธิวทิยา 
สร PS สรีรวทิยา 
พศ ME แพทยศาสตร์ 
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๑๑ 
 

 เลขตวัท่ีสาม (หลกัหน่วย) แสดงถึงอนุกรมรายวชิา  
(๒) รายวชิาในหลกัสูตร 
รายวชิาต่อไปน้ี เรียงล าดบัตามหมวดวชิา กล่าวคือ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมวดวชิาเฉพาะและหมวดวชิาเลือกเสรี 

 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เรียงล าดบัรายวชิาตามรหสัตวัอกัษรและตวัเลข   
 หมวดวชิาเฉพาะและหมวดวชิาเลอืกเสรี  เรียงล าดบัตามรหสัตวัอกัษรและตวัเลข    

หน่วยกิตของแต่ละรายวชิา ระบุตวัเลขหน่วยกิตรวมไวห้นา้วงเลบ็ ส่วนตวัเลขในวงเลบ็มีความหมายดงัน้ี 
 รายวชิาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าท่ีใชเ้วลา  ๑  

ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ ชัว่โมง และศึกษาดว้ยตนเอง ๒ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือไม่นอ้ยกวา่   ๓๐  
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

 รายวชิาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่า ท่ีใชเ้วลา ๒ – ๓ ชัว่โมงต่อ 
สปัดาห์ หรือ ๓๐ – ๔๕ ชัว่โมง และศึกษาดว้ยตนเอง ๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือ ๑๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ 
ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวชิาชีพ) หรือการท าโครงงาน หรือกิจกรรมการ 
เรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีใชเ้วลา ๓ – ๖ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ ๔๕ – ๙๐ ชัว่โมง และศึกษาดว้ยตนเอง                   
๑ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือ ๑๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

 ตวัอยา่งแสดงจ านวนชัว่โมงของการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัต่อสปัดาห์ตลอด
ภาคการศึกษา เช่น ๓ (๒-๒-๕)  หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์    
ภาคปฏิบติั ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์ และคน้ควา้ดว้ยตนเอง ๕ ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ 
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 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     ๓๐  หน่วยกติ 
 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    ๖ หน่วยกติ                 
จ านวนหน่วยกติ  (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

HSHU  101 Comparative Culture 2  (2-0-4) 
มศมน  ๑๐๑ วฒันธรรมเปรียบเทียบ ๒  (๒-๐-๔) 
HSHU  102 Rhetoric for Leadership 2  (2-0-4) 

มศมน  ๑๐๒ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผูน้ า ๒  (๒-๐-๔) 

HSSS  101 Man and Society 2  (2-0-4) 

มศสค  ๑๐๑ มนุษยแ์ละสงัคม ๒  (๒-๐-๔) 

 
กลุ่มวชิาภาษา  ๙ หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติ  (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
HSEN  101 English Level 1 3  (3-0-6) 
มศภอ ๑๐๑ ภาษาองักฤษ ระดบั ๑ ๓  (๓-๐-๖) 
HSEN  102 English Level 2 3  (3-0-6) 
มศภอ๑๐๒ ภาษาองักฤษ ระดบั ๒ ๓  (๓-๐-๖) 
HSEN  103 English Level 3 3  (3-0-6) 
มศภอ๑๐๓ ภาษาองักฤษ ระดบั ๓ ๓  (๓-๐-๖) 

 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนทีจ่ดัเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป)  ๑๕  หน่วยกติ                     

จ านวนหน่วยกติ  (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
HSCO 101 Information Technology in Daily Life 3  (3-0-6) 
มศคพ  ๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติสมยัใหม่ ๓  (๓-๐-๖) 
HSBI  101 Integrated Biology 3  (3-0-6) 
มศชว  ๑๐๑ ชีววทิยาบูรณาการ ๓  (๓-๐-๖) 
HSCH  101 Integrated Chemistry 3  (3-0-6) 
มศคม  ๑๐๑ เคมีบูรณาการ ๓  (๓-๐-๖) 
HSMA  101 Calculus 2  (2-0-4) 
มศคณ  ๑๐๑ แคลคูลสั ๒  (๒-๐-๔) 
HSMA  102 Statistics for Health Science 2  (2-0-4) 
มศคณ  ๑๐๒ สถิติศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ๒  (๒-๐-๔) 
HSPY  101 Elementary Physics for Health Science 2 (3-0-6) * 
มศฟส  ๑๐๑ ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ๒  (๓-๐-๖) * 

 
* รายวชิาท่ีมีเน้ือหาสาระเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป ๒ หน่วยกิต    วชิาชีพ/วชิาเฉพาะ ๑ หน่วยกิต 
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ข. หมวดวชิาชีพ/วชิาเฉพาะ                                                                  ๑๑๓  หน่วยกติ 

 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนทีจ่ดัเป็นพืน้ฐานวิชาชีพฯ)    ๒  หน่วยกติ   

จ านวนหน่วยกติ  (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
HSPY  102 General Physics Laboratory  1  (0-3-1) 
มศฟส  ๑๐๒ ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป ๑  (๐-๓-๑) 
HSPY  101 Elementary Physics for Health Science 1  (3-0-6) * 
มศฟส  ๑๐๑ ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ๑  (๓-๐-๖) * 

 
กลุ่มวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์                                                                  ๒๐  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติ  (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
HSAN  201 Anatomy 4  (3-2-7) 
มศกว  ๒๐๑ กายวภิาคศาสตร์   ๔  (๓-๒-๗) 
HSPA  201 Pathology 3  (2-2-5) 
มศพย  ๒๐๑ พยาธิวทิยา ๓  (๒-๒-๕) 
HSPO  201 Biomechanics  1 2  (2-0-4) 
มศกอ  ๒๐๑ ชีวกลศาสตร์  ๑ ๒  (๒-๐-๔) 
HSPO  202 Biomechanics  2 2  (2-0-4) 
มศกอ  ๒๐๒ ชีวกลศาสตร์  ๒ ๒  (๒-๐-๔) 
HSPO  203 Rehabilitation Medicine 3  (3-0-6) 
มศกอ  ๒๐๓ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู ๓  (๓-๐-๖) 
HSPO  301 Research  Process  in  Prosthetics and  Orthotics                       3  (2-2-5) 
มศกอ  ๓๐๑   กระบวนการวจิยัดา้นกายอุปกรณ์ ๓  (๒-๒-๕) 
HSPO  401 Psychology  and  Psychiatry    1  (1-0-2) 
มศกอ  ๔๐๑ พ้ืนฐานดา้นจิตวทิยา  และจิตเวชศาสตร์                         ๑  (๑-๐-๒) 
HSPS   201 Physiology 2  (1-2-3) 
มศสร  ๒๐๑ สรีรวทิยา ๒  (๑-๒-๓) 
   

กลุ่มวชิาพืน้ฐานด้านกายอุปกรณ์                                    ๖  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกติ  (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

HSPO  161 Introduction to Prosthetics and Orthotics 1 3  (2-2-5) 
มศกอ  ๑๖๑ กายอุปกรณ์ขั้นแนะน า ๑ ๓  (๒–๒-๕) 
HSPO  261 Introduction to Prosthetics and Orthotics 2 3  (1-4-4) 
มศกอ  ๒๖๑ กายอุปกรณ์ขั้นแนะน า ๒ ๓  (๑-๔-๔) 

 
 
 
 
   * รายวชิาท่ีมีเน้ือหาสาระเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป ๒ หน่วยกิต    วชิาชีพ/วชิาเฉพาะ ๑ หน่วยกิต 
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กลุ่มวชิากายอุปกรณ์                                                                                              ๘๕  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกติ  (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

HSPO  271 Orthotics   1 3  (3-0-6) 
มศกอ  ๒๗๑ กายอุปกรณ์เสริม ๑ ๓  (๓-๐-๖) 
HSPO  272 Orthotic Practice I 4  (0-12-4) 
มศกอ  ๒๗๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริม ๑ ๔  (๐-๑๒-๔) 
HSPO  281 Prosthetics   1 3  (3-0-6) 
มศกอ  ๒๘๑ กายอุปกรณ์เทียม ๑ ๓  (๓-๐-๖) 
HSPO  282 Prosthetic Practice 1 4  (0-12-4) 
มศกอ  ๒๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียม ๑ ๔  (๐-๑๒-๔) 
HSPO  291 Clinical Orthotics  and Prosthetics 1 4  (0-12-4) 
มศกอ  ๒๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๑ ๔  (๐-๑๒-๔) 
HSPO  361 Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3  (3-0-6) 
มศกอ  ๓๖๑ กายอุปกรณ์แขน ๓  (๓-๐-๖) 
HSPO  362 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice  4  (0-12-4) 
มศกอ  ๓๖๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์แขน ๔  (๐-๑๒-๔) 
HSPO  371 Orthotics   2 3  (3-0-6) 
มศกอ  ๓๗๑ กายอุปกรณ์เสริม  ๒ ๓  (๓-๐-๖) 
HSPO  372 Orthotic Practice 2 4  (0-12-4) 
มศกอ  ๓๗๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริม ๒ ๔  (๐-๑๒-๔) 
HSPO  373 Orthotics   3 2  (2-0-4) 
มศกอ  ๓๗๓ กายอุปกรณ์เสริม  ๓ ๒  (๒-๐-๔) 
HSPO  374 Orthotic Practice 3 3  (0-9-3) 
มศกอ  ๓๗๔  ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริม ๓ ๓  (๐-๙-๓) 
HSPO  381 Prosthetics   2 3  (3-0-6) 
มศกอ  ๓๘๑ กายอุปกรณ์เทียม ๒ ๓  (๓-๐-๖) 
HSPO  382 Prosthetic Practice 2 4  (0-12-4) 
มศกอ  ๓๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียม ๒ ๔  (๐-๑๒-๔) 
HSPO  391 Clinical Orthotics  and Prosthetics  2 4  (0-12-4) 
มศกอ  ๓๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๒ ๔  (๐-๑๒-๔) 
HSPO  392 Clinical Experience 1 3  (0-9-3) 
มศกอ  ๓๙๒ ประสบการณ์คลินิก ๑ ๓  (๐-๙-๓) 
HSPO  393 Clinical Orthotics  and Prosthetics 3 4  (0-12-4) 
มศกอ  ๓๙๓ กายอุปกรณ์คลินิก ๓ ๔  (๐-๑๒-๔) 
HSPO  394 Clinical Experience 2 3  (0-9-3) 
มศกอ  ๓๙๔ ประสบการณ์คลินิก ๒ ๓  (๐-๙-๓) 
HSPO  471 Orthotic Advance 4  (2-6-6) 
มศกอ  ๔๗๑ กายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง ๔  (๒-๖-๖) 

  



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)       มคอ. ๒ 
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HSPO  481 Prosthetics   3 3  (3-0-6) 
มศกอ  ๔๘๑ กายอุปกรณ์เทียม  ๓ ๓  (๓-๐-๖) 
HSPO  482 Prosthetic Practice 3 4  (0-12-4) 
มศกอ  ๔๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียม ๓ ๔  (๐-๑๒-๔) 
HSPO  483 Prosthetic Advance 4  (2-6-6) 
มศกอ  ๔๘๓ กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง ๔  (๒-๖-๖) 
HSPO  491 Clinical Orthotics  and Prosthetics  4 4  (0-12-4) 
มศกอ  ๔๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๔ ๔  (๐-๑๒-๔) 
HSPO  492 Clinical Experience 3 4  (0-12-4) 
มศกอ  ๔๙๒ ประสบการณ์คลินิก ๓ ๔  (๐-๑๒-๔) 
HSPO  493 Clinical Experience 4 4  (0-12-4) 
มศกอ  ๔๙๓ ประสบการณ์คลินิก ๔ ๔  (๐-๑๒-๔) 

 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                                                   ๖  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติ  (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
HSMA 103 
มศคณ ๑๐๓ 

Mathematics  
คณิตศาสตร์ 

4 (4-0-8) 
๔ (๔-๐-๘) 

HSCO 401 
มศคพ ๔๐๑ 

Information Technology 2 
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ๒ 

2 (2-0-4) 
๒ (๒-๐-๔) 

HSME 301 
มศพศ ๓๐๑ 

Introduction to Advanced Anatomy , Pathology and Biomechanics  
บทน ากายวภิาคศาสตร์ พยาธิวทิยาขั้นสูงและชีวกลศาสตร์ขั้นสูง 

3 (3-0-6) 
๓ (๓-๐-๖) 

HSME 401 
มศพศ ๔๐๑ 

Applied Anatomy 
กายวภิาคศาสตร์ประยกุต ์

2 (2-0-4) 
๒ (๒-๐-๔) 

HSME 402 
มศพศ ๔๐๒ 

Advanced Pathology  
พยาธิวทิยาขั้นสูง 

2 (2-0-4) 
๒ (๒-๐-๔) 

HSME403 
มศพศ ๔๐๓ 

Advanced Biomechanics Practice 
ชีวกลศาสตร์ขั้นสูง 

2 (2-0-4) 
๒ (๒-๐-๔) 

HSEN  104 
มศภอ ๑๐๔ 

English Level 4 
ภาษาองักฤษ ระดบั ๔ 

3 (2-2-5) 
๓ (๒-๒-๕) 

HSPO  411 
มศกอ  ๔๑๑ 

Rehabilitation Practice 
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟภูาคปฏิบติั 

2 (0-6-2) 
๒ (๐-๖-๒) 

HSPO  412 
มศกอ  ๔๑๒ 

Prosthetic and Orthotic Experience 
ประสบการณ์กายอุปกรณ์ 

2 (0-6-2) 
๒ (๐-๖-๒) 

HSPO  413 
มศกอ  ๔๑๓ 

Shoe Modifications 
การปรับแกร้องเทา้ 

2  (1-3-3) 
๒ (๑-๓-๓) 

HSPO  414 
มศกอ  ๔๑๔ 

Research Project in Prosthetics and Orthotics 
โครงการวจิยัดา้นกายอุปกรณ์ 

2 (0-6-2) 
๒ (๐-๖-๒) 
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๓.๔  แผนการศึกษา 
          Study Plan 
 

1   Year 

 

The first semester 

Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study) 
HSBI 101 Integrated Biology 3 (3-0-6) 

มศชว ๑๐๑ ชีววทิยาบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 

HSCH 101 Integrated Chemistry 3 (3-0-6) 

มศคม ๑๐๑ เคมีเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 

HSMA 101 Calculus 2 (2-0-4) 

มศคณ ๑๐๑ แคลคูลสั ๒ (๒-๐-๔) 

HSHU 102 Rhetoric for Leadership 2 (2-0-4) 

มศมน ๑๐๒ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผูน้ า ๒ (๒-๐-๔) 

HSSS 101 Man and Society 2 (2-0-4) 

มศสค ๑๐๑ มนุษยแ์ละสงัคม ๒ (๒-๐-๔) 

HSEN 101 English Level 1 3 (2-2-5) 

มศภอ ๑๐๑ ภาษาองักฤษระดบั ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

HSPO 161 Introduction to  Prosthetics and Orthotics 1 3 (2-2-5) 

มศกอ ๑๖๑ กายอุปกรณ์ขั้นแนะน า ๑ ๓ (๒-๒-๕) 

XXXX XXX Elective 2 (2-0-4) 

XXXX XXX วชิาเลือกเสรี ๒ (๒-๐-๔) 
 

                                       Total credits                                                                                            20 credits 
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The second semester 

Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study) 

HSCO 101 Information Technology in Daily Life 3  (3-0-6) 

มศคพ ๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติสมยัใหม่ ๓ (๓-๐-๖) 

HSMA 102 Statistics for Health Science 2 (2-0-4) 

มศคณ ๑๐๒ สถิติศาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 

HSPY 102 General Physics Laboratory 1 (0-3-1) 

มศฟส ๑๐๒ ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป ๑ (๐-๓-๑) 

HSPY 101 Elementary Physics for Health Science 3 (3-0-6) 

มศฟส ๑๐๑ ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 

HSHU 101 Comparative Culture 2 (2-0-4) 

มศมน ๑๐๑ วฒันธรรมเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔) 

HSEN 102 English Level 2 3 (2-2-5) 

มศภอ ๑๐๒ ภาษาองักฤษระดบั ๒ ๓ (๒-๒-๕) 

HSEN 103 English Level 3 3 (2-2-5) 

มศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๓ ๓ (๒-๒-๕) 

XXXX XXX Elective 2 (2-0-4) 

XXXX XXX วชิาเลือกเสรี ๒ (๒-๐-๔) 
 

                                      Total credits                                                                                              19 credits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)       มคอ. ๒ 

๑๘ 
 

 

2  Year 

 
 

The first semester 

Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study) 

HSAN   201 Anatomy 4  (3-2-7) 

มศกว ๒๐๑ กายวภิาคศาสตร์ ๔ (๓-๒-๗) 

HSPO   201 Biomechanics 1 2 (2-0-4) 

มศกอ ๒๐๑ ชีวกลศาสตร์ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 

HSPO   202 Biomechanics 2 2  (2-0-4) 

มศกอ ๒๐๒ ชีวกลศาสตร์ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 

HSPO   203 Rehabilitation Medicine 3  (3-0-6) 

มศกอ ๒๐๓ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู ๓ (๓-๐-๖) 

HSPO   261 Introduction to Prosthetics and Orthotics 2 3  (1-4-4) 

มศกอ ๒๖๑ กายอุปกรณ์ขั้นแนะน า ๒ ๓ (๑-๔-๔) 

HSPA   201 Pathology 3  (2-2-5) 

มศพย ๒๐๑ พยาธิวทิยา ๓ (๒-๒-๕) 

HSPS   201 Physiology 2  (1-2-3) 

มศสร ๒๐๑ สรีรวทิยา ๒ (๑-๒-๓) 
 

                                     Total credits                                                                                                    19 credits 

  



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)       มคอ. ๒ 

๑๙ 
 

 
 
  

The second semester 

Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study) 

HSPO   271 Orthotics 1 3  (3-0-6) 

มศกอ ๒๗๑ กายอุปกรณ์เสริม ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

HSPO   272 Orthotic Practice 1 4  (0-12-4) 

มศกอ ๒๗๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริม ๑ ๔  (๐-๑๒-๔) 

HSPO   281 Prosthetics 1 3  (3-0-6) 

มศกอ ๒๘๑ กายอุปกรณ์เทียม ๑ ๓ (๓-๐-๖) 

HSPO   282 Prosthetic Practice 1 4  (0-12-4) 

มศกอ ๒๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียม ๑ ๔  (๐-๑๒-๔) 

HSPO   291 Clinical Orthotics and Prosthetics 1 4  (0-12-4) 

มศกอ ๒๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๑ ๔  (๐-๑๒-๔) 
 

                                      Total credits                                                                                                 18 credits 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)       มคอ. ๒ 

๒๐ 
 

3  Year 

 

The first semester 

Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study) 

HSPO   301 Research Process in Prosthetics and Orthotics 3  (2-2-5) 

มศกอ ๓๐๑ กระบวนการวจิยัดา้นกายอุปกรณ์ ๓ (๒-๒-๕) 

HSPO   371 Orthotics 2 3  (3-0-6) 

มศกอ ๓๗๑ กายอุปกรณ์เสริม ๒ ๓ (๓-๐-๖) 

HSPO   372 Orthotic Practice 2 4  (0-12-4) 

มศกอ ๓๗๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริม ๒ ๔  (๐-๑๒-๔) 

HSPO   381 Prosthetics 2 3  (3-0-6) 

มศกอ ๓๘๑ กายอุปกรณ์เทียม ๒ ๓ (๓-๐-๖) 

HSPO   382 Prosthetic Practice 2 4  (0-12-4) 

มศกอ ๓๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียม ๒ ๔  (๐-๑๒-๔) 

HSPO   391 Clinical Orthotics and Prosthetics 2 4  (0-12-4) 

มศกอ ๓๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๒ ๔  (๐-๑๒-๔) 
 

                           Total credits                                                                                                        21 credits 

 
  



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)       มคอ. ๒ 

๒๑ 
 

 
 

  

The second semester 

Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study) 

HSPO   361 Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3 (3-0-6) 

มศกอ ๓๖๑ กายอุปกรณ์แขน ๓ (๓-๐-๖) 

HSPO   362 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice 4  (0-12-4) 

มศกอ ๓๖๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์แขน ๔  (๐-๑๒-๔) 

HSPO   373 Orthotics 3 2 (2-0-4) 

มศกอ ๓๗๓ กายอุปกรณ์เสริม ๓ ๒ (๒-๐-๔) 

HSPO   374 Orthotic Practice 3 3 (0-9-3) 

มศกอ ๓๗๔ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริม ๓ ๓ (๐-๙-๓) 

HSPO   392 Clinical Experience 1 3 (0-9-3) 

มศกอ  ๓๙๒ ประสบการณ์กายอุปกรณ์ ๑ ๓ (๐-๙-๓) 

HSPO   393 Clinical Orthotics and Prosthetics 3 4  (0-12-4) 

มศกอ ๓๙๓ กายอุปกรณ์คลินิก ๓ ๔  (๐-๑๒-๔) 

HSPO   394 Clinical Experience 2 3 (0-9-3) 

มศกอ ๓๙๔ ประสบการณ์กายอุปกรณ์ ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
 

                                  Total credits                                                                                                         22 credits 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)       มคอ. ๒ 

๒๒ 
 

4  Year 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

The first semester 

Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study) 

HSPO   401 Basic Psychology and Psychiatry 1  (1-0-2) 

มศกอ ๔๐๑ พ้ืนฐานดา้นจิตวทิยา และจิตเวชศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 

HSPO   481 Prosthetics 3 3  (3-0-6) 

มศกอ ๔๘๑ กายอุปกรณ์เทียม ๓ ๓ (๓-๐-๖) 

HSPO   482 Prosthetic Practice 3 4  (0-12-4) 

มศกอ ๔๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียม ๓ ๔  (๐-๑๒-๔) 

HSPO   491 Clinical Orthotics and Prosthetics 4 4  (0-12-4) 

มศกอ ๔๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๔ ๔  (๐-๑๒-๔) 

HSPO   492 Clinical Experience 3 4  (0-12-4) 

มศกอ ๔๙๒ ประสบการณ์คลินิก ๓ ๔  (๐-๑๒-๔) 

XXXX      XXX Elective 2  (0-6-2) 

XXXX XXX วชิาเลือกเสรี ๒ (๐-๖-๒) 
 

                                  Total credits                                                                                                           18 credits 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)       มคอ. ๒ 

๒๓ 
 

The second semester 

Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study) 

HSPO   471 Orthotic Advance 4  (2-6-6) 

มศกอ ๔๗๑ กายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง ๔  (๒-๖-๖) 

HSPO   483 Prosthetic Advance 4  (2-6-6) 

มศกอ ๔๘๓ กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง ๔  (๒-๖-๖) 

HSPO   493 Clinical Experience 4 4  (0-12-4) 

มศกอ ๔๙๓ ประสบการณ์คลินิก ๔ ๔  (๐-๑๒-๔) 
 

                                     Total credits                                                                                           12 credits 

 
  



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)       มคอ. ๒ 

๒๔ 
 

๓.๑.๕  ค าอธิบายรายวชิา 
ภาคผนวก ๑ : ค าอธิบายรายวชิา 

 
๓.๒  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ ปีทีส่ าเร็จการศึกษา  

 ๓. ๒. ๑   อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
 

๑. รศ.ดร พญ นิศารัตน์  
ต าแหน่ง 
 
คุณวฒิุการศึกษา  

โอภาสเกียรติกลุ  
อาจารยป์ระจ าภาควชิาพยาธิวทิยาคลินิก ,  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
วท.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั ๒)  ,พ.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั ๑) , ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา), 
ว.ว.(พยาธิวทิยาคลินิก), Ph.D.(Medical Science)  

๒. Dr.Kazuhiko 
ต าแหน่ง 
คุณวฒิุการศึกษา  
 

Sasaki  
อาจารยโ์รงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
Bachelor of Science (Physics), Master of Science (Bio-Application and 
System Engineering), Ph.D.(Electronic and Information Engineering), 
Diploma in Prosthetics and Orthotics 

๓. ผศ.นพ.พิสิฎฐ ์
ต าแหน่ง 
คุณวฒิุการศึกษา  
 

เลิศวานิช  
อาจารยป์ระจ าภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั 
พ.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั ๑), วว.(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์), 
Research Fellow in Sport Medicine, Visiting research scholarship in hip 
arthroscopy and orthopaedic biomechanics 

๔. นางสาว จุฑามาศ 
ต าแหน่ง 
คุณวฒิุการศึกษา  
 

พินิจเลิศสกลุ  
อาจารยโ์รงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
วท.บ.(กายอุปกรณ์), วศ.ม. (วศิวกรรมชีวการแพทย)์, หนงัสืออนุมติั  
 ISPO category ๑ 
 

๕. นางสาวจุฑามณี 
ต าแหน่ง 
คุณวฒิุการศึกษา  
 

ปุ่นศิริ  
อาจารยโ์รงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
วท.บ. (กายอุปกรณ์), วศ.ม. (วศิวกรรมชีวการแพทย)์, หนงัสืออนุมติั   
ISPO category ๑ 
 

๖. Dr.Dragana 
ต าแหน่ง 
คุณวฒิุการศึกษา 

Dragicevic Cvjetkovic  
Instructor, Human Study e.V. 
B.Sc. in Science, M.Sc. in Science, Diploma of Physiotherapist technician, 
B.MD., Specialist certificate in physical medicine and rehabilitation, 
Master  of Medical Sciences. 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)       มคอ. ๒ 

๒๕ 
 

๗. Milan 
ต าแหน่ง 
คุณวฒิุการศึกษา 

Peric  
Instructor, Human Study e.V. 
B.Sc. in Biology, M.Sc. in Biology 

๘. Kristijan 
ต าแหน่ง 
คุณวฒิุการศึกษา 

Smiljanic  
Instructor, Human Study e.V. 
B.Sc. in Information Technology, Master of Software Engineering 

๙. Teodora 
ต าแหน่ง 
คุณวฒิุการศึกษา 

Zujovic  
Instructor, Human Study e.V. 
B.Sc. in Chemical Engineering, M.Sc. in Organic Chemistry 

  

๓.๒.๒   อาจารย์พเิศษ      
 ๑. อาจารยพ์ิเศษจาก Prosthetic and Orthotic Munich Meisterschule, Germany 

 ๒. อาจารยพ์ิเศษจากโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
 ๓. อาจารยพ์ิเศษจาก ISPO     
 ๔. อาจารยพ์ิเศษจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีมาตรฐานสูงทางการศึกษา เช่น North Western University 

   
๔. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ (การฝึกงาน) 

นกัศึกษาท่ีจะรับเขา้มาศึกษานั้น จะเป็นผูป้ฏิบติังานทางดา้นกายอุปกรณ์เป็นประจ าทุกวนัอยูแ่ลว้ในสถานท่ีท างาน ซ่ึง
จะท างานร่วมกบั แพทย ์นกักายภาพบ าบดั และบุคลากรทางการแพทยอ่ื์นๆในโรงพยาบาลเพ่ือผลิตอุปกรณ์ใหแ้ก่คนไขแ้ละคน
พิการ 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
๑.  สามารถเลือกและประยกุตค์วามรู้ในการท ากายอุปกรณ์ได ้
๒. สามารถปฏิบติัทกัษะและหตัถการในการท ากายอุปกรณ์ได ้
๓. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ / ปัญหา และสังเคราะห์หรือวางแผนการด าเนินการ / พฒันางาน /สร้าง

นวตักรรมได ้
๔. มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
๕. มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา รับผิดชอบ และเจตคติท่ีดีในการท างาน   

 

๔.๒ – ๔.๓ ช่วงเวลา – การจดัเวลาและตารางสอน 
 
 

วชิา ช้ันปีที ่ ภาคการศึกษา การจดัเวลาและตารางสอน 

HSPO 291     Clinical Orthotics and Prosthetics 1 
มศกอ ๒๙๑   กายอุปกรณ์คลินิก ๑ 

๒ ๒ รวม ๔ สปัดาห์ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดใน
ตารางสอน 

HSPO 391    Clinical Orthotics and Prosthetics 2 
มศกอ ๓๙๑   กายอุปกรณ์คลินิก ๒ 

๓ ๑ รวม ๔ สปัดาห์ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดใน
ตารางสอน 

HSPO  392    Clinical Experience 1 
มศกอ ๓๙๒   ประสบการณ์คลินิก ๑ 

๓ ๒ รวม ๔ สปัดาห์ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดใน
ตารางสอน 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)       มคอ. ๒ 

๒๖ 
 

HSPO  393   Clinical Orthotics and Prosthetics 3 
มศกอ ๓๙๓   กายอุปกณ์คลินิก ๓ 

๓ ๒ รวม ๔ สปัดาห์ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดใน
ตารางสอน 

HSPO  394   Clinical Experience 2 
มศกอ ๓๙๔   ประสบการณ์คลินิก ๒ 

๓ ๒ รวม ๔ สปัดาห์ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดใน
ตารางสอน 

HSPO  491   Clinical Orthotics and Prosthetics 4 
มศกอ ๔๙๑   กายอุปกรณ์คลินิก ๔ 

๔ ๑ รวม ๔ สปัดาห์ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดใน
ตารางสอน 

HSPO  492    Clinical Experience 3 
ฮมกอ ๔๙๒   ประสบการณ์คลินิก  ๓ 

๔ ๑ รวม ๕  สปัดาห์ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดใน
ตารางสอน 

HSPO  493   Clinical Experience 4 
มศกอ ๔๙๓   ประสบการณ์คลินิก ๔ 

๔ ๒ รวม ๕  สปัดาห์ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดใน
ตารางสอน 

 
๕. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั (ถ้าม)ี 

๕.๑   ค าอธิบายโดยย่อ  
บณัฑิตกายอุปกรณ์ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการตั้งค  าถาม คน้ควา้ วเิคราะห์ ประเมินขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และ

สงัเคราะห์ค าตอบ รวมทั้งสามารถวางแผนการวิจยั และด าเนินการวิจยัตามแผนท่ีวางไวไ้ด ้เพ่ือให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ทางกาย
อุปกรณ์  ดงันั้นหลกัสูตรจึงก าหนดให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๓ ทุกคนตอ้งเรียนรายวิชากระบวนการวิจยัดา้นกายอุปกรณ์ และเขียน
โครงการวจิยั ๑ เร่ือง โดยเป็นงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการคิดคน้ พฒันางานดา้นกายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกบัประเทศ แลว้น าเสนอแก่
อาจารยเ์พ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้เสนอแนะ แนวคิดต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขในชั้นปีท่ี ๔ โดยนกัศึกษาตอ้งท าการวิจยัให้แลว้
เสร็จก่อนจบการศึกษา  
 

  ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

(๑)  สามารถตั้งค  าถามเก่ียวกบัหวัขอ้หรือเร่ืองท่ีสนใจทางกายอุปกรณ์ได ้

(๒) สามารถวางแผนงานวจิยัได ้

(๓) สามารถท าการวจิยั  คน้ วเิคราะห์ และประเมินขอ้มูลได ้

(๔)  สามารถสงัเคราะห์ค าตอบจากผลการวจิยัได ้

(๕)  สามารถน าเสนอผลงานวจิยัได ้

 

  ๕.๓  ช่วงเวลา  
ชั้นปีท่ี ๓ และ ๔ 

 

  ๕.๔  จ านวนหน่วยกติ  
๔ หน่วยกิต 

 

  ๕.๕  การเตรียมการ  
โรงเรียนมีคณะกรรมการวจิยั มีทุนสนบัสนุนโครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  มีวสัดุและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการวจิยัดา้นกายอุปกรณ์  มีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยดูแล 
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๕.๖  กระบวนการประเมนิผล 
ประเมินตามรายวิชากระบวนการวิจัยด้านกายอุปกรณ์ซ่ึงเป็นการประเมินความรู้ด้านทฤษฎีการวิจัย และ

ประเมินโครงการวจิยัของรายวชิาโครงการวจิยัดา้นกายอุปกรณ์และตอ้งน าเสนอโครงการวิจยัในการสอบ Comprehensive 
examination ดว้ย 

 
หมวดที ่๔  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 
๑. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

 
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
๑.๑   มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ ์  

ดา้นกายอุปกรณ์ 
ในหลกัสูตรก าหนดใหมี้การฝึกปฏิบติัการณ์ทางวชิาชีพมากถึงร้อยละ  ๓๕ 
 ของกลุ่มวชิาชีพกายอุปกรณ์ 

๑.๒   มีจิตส านึกต่อสงัคม จดัให้มีกิจกรรมร่วมรณรงคใ์นงานการกุศล เช่น งานวนัมหิดล ร่วมกิจกรรมออก
หน่วยของมูลนิธิขาเทียม ซ่ึงเป็นกิจกรรมแสดงถึงการมีจิตส านึกต่อสงัคม 

๑.๓   มีภาวะผูน้ า มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถ
ท างานเป็นทีมในบทบาทต่างๆได ้

ในการจดัการเรียนการสอน  ไดก้ าหนดกิจกรรมใหน้กัศึกษาปฏิบติัและ 
ท างานในบทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ 

๑.๔   มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบ 

ท าความเขา้ใจเหตุผลและความจ าเป็นของการมีระเบียบวินยั การตรงต่อเวลาและ
การมีความรับผิดชอบ ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมก าหนดขอ้ตกลงประเด็นท่ีจะมีการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัระเบียบวนิยั 

 
๒.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสงัคม 
(๒)   มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบัความส าคญั 
(๓)   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์สิทธิ

ผูป่้วย สิทธิผูพ้ิการ 
(๔)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
(๕)  มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละ  
ข. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ใชรู้ปแบบการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาท่ีเนน้การเรียนรู้เป็นศูนยก์ลาง (Learning centered 
education) ซ่ึงหมายถึงการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ (Learning) และการพฒันา
ความสามารถท่ีส าคญัและจ าเป็น (Real needs) ต่อการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต รวมทั้งมุ่งเนน้
ใหน้กัศึกษาทุกคนไดพ้ฒันาจนเตม็ศกัยภาพของตนเอง โดยเนน้ 

                         (๑)     ใหค้วามส าคญัต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลกัสูตร 
                         (๒)    ใหค้วามส าคญักบัการฝึกปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานการณ์จริง โดยมีการก ากบัดูแล 
                                   จากอาจารยผ์ูส้อนอยา่งเหมาะสม 
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ค. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(๑)  ประเมินความรู้ความสามารถในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

 
๒.๒ ด้านความรู้ 

(๑) มีความรู้เก่ียวกับหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญั ด้านกายอุปกรณศาสตร์ทั้ งกายอุปกรณ์เสริมและด้านกาย
อุปกรณ์เทียมตามเกณฑข์องคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ จริยธรรมส าหรับผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบโรคศิลปะ สิทธิผูป่้วย สิทธิคนพิการ 

(๒) สามารถประเมิน วเิคราะห์  อธิบายความตอ้งการกายอุปกรณ์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ ออกแบบ  จดัท า
และหรือปรับปรุงกายอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัปัญหาและความตอ้งการ 

(๓) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและพฒันาการดา้นกายอุปกรณศาสตร์  
(๔) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(๕)    มีความรู้ทางดา้นการบริหารจดัการการใหบ้ริการดา้นกายอุปกรณ์ 
ข. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ 

ใชรู้ปแบบการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาท่ีเนน้การเรียนรู้เป็นศูนยก์ลาง (Learning centered 
education) ซ่ึงหมายถึงการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ (Learning) และการพฒันา
ความสามารถท่ีส าคญัและจ าเป็น (Real needs) ต่อการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต รวมทั้งมุ่งเนน้
ใหน้กัศึกษาทุกคนไดพ้ฒันาจนเตม็ศกัยภาพของตนเอง การเรียนการสอนดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใชรู้ปแบบการสอนท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การศึกษา (Educational objectives) และ
ส่งเสริมการพฒันาความสามารถ/ทกัษะดา้นต่างๆท่ีส าคญันอกเหนือจากความสามารถและทกัษะวชิาชีพ 

(๒) ใชส่ื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ
นกัศึกษา 

(๓) บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และกับการประยุกต์ความรู้ในระดับวิเคราะห์ (Analysis) 
สงัเคราะห์ (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 

(๔) ให้ความส าคญักบัการฝึกปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง โดยมีการก ากบัดูแล    
จากอาจารยผ์ูส้อนอยา่งเหมาะสม 

(๕) มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในช่วงเปล่ียนผ่าน (Transitional period) จากการเรียนการสอนใน
สถานการณ์เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่ 

(๖) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะมีหรือท่ีมีปัญหาการเรียน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
ไดช่้วยใหน้กัศึกษาทุกคนพฒันาความรู้ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพของตน 

(๗) ใหค้วามส าคญัต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลกัสูตร 
ค. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 
(๑) ประเมินความรู้ท่ีส าคญัส าหรับการประกอบวชิาชีพ 
(๒) ประเมินการประยกุตค์วามรู้ในวชิาชีพ 
(๓) ประเมินความรู้ความสามารถในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
(๔) ประเมินพฒันาการเรียนรู้ และ/หรือประเมินเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาเพ่ือการพฒันา (Formative 

evaluation) 
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๒.๓ ด้านทกัษะทางปัญญา 
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(๑) คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
(๒) สามารถรวบรวม และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการกายอุปกรณ์โดยใช้หลกัการท่ีได้เรียนมา

ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์นสถานการณ์จริง 
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางดา้นกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมได้

อยา่งเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนสังเคราะห์แนวทางและวิธีการป้องกนัแกไ้ขรักษาและความ
พิการ  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ 

(๔) สามารถวเิคราะห์และวางแผนพฒันางานบริการดา้นกายอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์และบริบทต่าง  ๆได ้
ข. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(๑)    ใชรู้ปแบบการสอนท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารศึกษา (Educational objectives) และ 
         ส่งเสริมการพฒันาความสามารถ/ทกัษะดา้นต่างๆท่ีส าคญันอกเหนือจากความสามารถและทกัษะวชิาชีพ 
(๒)  บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั และกบัการประยกุตค์วามรู้ในระดบัวเิคราะห์ (Analysis)  

 สงัเคราะห์ (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 
(๓) ให้ความส าคญักบัการฝึกปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง โดยมีการก ากบัดูแล

จากอาจารยผ์ูส้อนอยา่งเหมาะสม 
(๔) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะมีหรือท่ีมีปัญหาการเรียน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่

ไดช่้วยใหน้กัศึกษาทุกคนพฒันาความรู้ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพของตน 
ค. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(๑) ประเมินความรู้ท่ีส าคญัส าหรับการประกอบวชิาชีพ 
(๒) ประเมินการประยกุตค์วามรู้ในวชิาชีพ 
(๓) ประเมินความรู้ความสามารถในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
(๔) ประเมินพฒันาการเรียนรู้และ/หรือประเมินเพ่ือให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่นกัศึกษาเพ่ือการพฒันา (Formative 

evaluation) 
 

๒.๔ ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ   
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(๑) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บบริการ ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และบุคลากรสาขาวชิาชีพอ่ืน 
(๒) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ของหน่วยงาน/สถานท่ีท่ีปฏิบติังานไดดี้ 
(๓) สามารถร่วมปฏิบติังานกลุ่มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอย่างสร้างสรรค์ ทั้ งในฐานะผูน้ ากลุ่มและสมาชิก

กลุ่ม 
(๔) มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการพฒันาความรู้ความสามารถดา้นวิชาชีพและดา้นอ่ืนๆ รับผิดชอบต่องาน

และผลงานของตน ตลอดจนรับผิดชอบต่อวงการวชิาชีพกายอุปกรณ์และต่อสงัคม 
ข. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

      (๑)     ให้ความส าคญักบัการฝึกปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง โดยมีการก ากบัดูแล
จากอาจารยผ์ูส้อนอยา่งเหมาะสม 

 (๒)    ใหค้วามส าคญัต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลกัสูตร 
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๓๐ 
 

ค. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
                     (๑)     ประเมินความรู้ความสามารถในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

 

๒.๕ ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๑) สามารถใชท้กัษะเชิงตวัเลขในการวเิคราะห์และแปลผลงานการศึกษาวจิยัดา้นกายอุปกรณ์ 
(๒) สามารถใชท้กัษะเชิงตวัเลขในการวเิคราะห์และแปลผลการประกอบการการใหบ้ริการทางดา้นกายอุปกรณ์ 
(๓) สามารถใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาทางดา้นกายอุปกรณ์แก่ผูป่้วยและประชาชน 
(๔) สามารถใหค้วามรู้ดา้นกายอุปกรณ์แก่นกัศึกษา ประชาชน และบุคลากรสุขภาพสาขาอ่ืน 
(๕) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ และการ

ติดต่อส่ือสาร 
ข. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๑)  ใชส่ื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ   นกัศึกษา 
(๒) ใหค้วามส าคญักบัการฝึกปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานการณ์จริง โดยมีการก ากบัดูแลจาก

อาจารยผ์ูส้อนอยา่งเหมาะสม 
ค. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(๑)   ประเมินการประยกุตค์วามรู้ในวชิาชีพ 
(๒)  ประเมินความรู้ความสามารถในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
 

๒.๖  ด้านทกัษะพสัิย 
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพสัิย 
(๑)   สามารถท าช้ินงานทางดา้นกายอุปกรณ์เสริมไดต้ามเกณฑข์องคณะกรรมการวชิาชีพสาขากายอุปกรณศาสตรบณัฑิต 
(๒)  สามารถท าช้ินงานทางดา้นกายอุปกรณ์เทียมไดต้ามเกณฑข์องคณะกรรมการวชิาชีพสาขากายอุปกรณศาสตรบณัฑิต 
ข. กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะพสัิย 
(๑) ใชรู้ปแบบการสอนท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารศึกษา (Educational objectives) และส่งเสริม  
       การพฒันาความสามารถ/ทกัษะดา้นต่างๆท่ีส าคญันอกเหนือจากความสามารถและทกัษะวชิาชีพ 
(๒)  ใชส่ื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
(๓)  บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั และกบัการประยกุตค์วามรู้ในระดบัวเิคราะห์ (Analysis)   
       สงัเคราะห์ (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 
(๔) ใหค้วามส าคญักบัการฝึกปฏิบติัและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานการณ์จริง โดยมีการก ากบัดูแล 
       จากอาจารยผ์ูส้อนอยา่งเหมาะสม 
(๕)  มีการเตรียมความพร้อมใหน้กัศึกษาในช่วงเปล่ียนผา่น (Transitional period) จากการเรียนการสอนใน  
       สถานการณ์เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่ 
(๖)  มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะมีหรือท่ีมีปัญหาการเรียนเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ 
      ไดช่้วยใหน้กัศึกษาทุกคนพฒันาความรู้ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพของตน 
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๓๑ 
 

ค. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพสัิย 
(๑)   ประเมินทกัษะท่ีส าคญัส าหรับการประกอบวชิาชีพ 
(๒)  ประเมินการประยกุตค์วามรู้ในวชิาชีพ 
(๓)  ประเมินความรู้ความสามารถในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
(๔)  ประเมินพฒันาการเรียนรู้ และ/หรือประเมินเพ่ือใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่นกัศึกษาเพ่ือการพฒันา (Formative         
        evaluation) 

 
๓. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผชิอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)                             
ดูรายละเอียดใยตารางหนา้ ๓๒ – ๓๔
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 

 

ด้านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด้านที่ ๒ 
ความรู้ 

ด้านที่ ๓ 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ ๔ 
ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ด้านที่ ๕ 
ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข
การติดต่อส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านที่ ๖ 
ทักษะ
พสัิย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                          

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                          
มศมน ๑๐๑ วฒันธรรมเปรียบเทียบ                          
มศมน ๑๐๒ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผูน้ า                          
มศสค ๑๐๑ มนุษยแ์ละสงัคม                          

กลุ่มวชิาภาษา                          

มศภอ ๑๐๑ ภาษาองักฤษระดบั ๑                          
มศภอ ๑๐๒ ภาษาองักฤษระดบั ๒                          
มศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๓                          

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์                          

มศคพ ๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตสมยัใหม ่                          
มศชว ๑๐๑ ชีววิทยาบูรณาการ                          
มศคม ๑๐๑ เคมีบูรณาการ                          
มศคณ ๑๐๑ แคลคูลสั                          
มศคณ ๑๐๒ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                          
มศฟส ๑๐๑ ฟิสิกส์เบ้ืองตน้ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                          
มศฟส ๑๐๒ ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป                          

๓๒ 
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ด้านที่ ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด้านที่ ๒ 
ความรู้ 

ด้านที่ ๓ 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ ๔ 
ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ด้านที่ ๕ 
ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข
การติดต่อส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านที่ ๖ 
ทักษะ
พสัิย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ 

หมวดวชิาชีพ/วชิาเฉพาะ                          

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน-ปรีคลนิิก                          

มศกว ๒๐๑ กายวิภาคศาสตร์                          

มศพย ๒๐๓ พยาธิวิทยา                          

มศกอ ๒๐๑ ชีวกลศาสตร์    ๑                          

มศกอ ๒๐๒ ชีวกลศาสตร์    ๒                          

มศกอ ๒๐๓ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู                          

มศกอ ๓๐๑ กระบวนการวิจยัดา้นกายอุปกรณ์                          

มศกอ ๔๐๑ พ้ืนฐานดา้นจิตวิทยา  และจิตเวชศาสตร์                                                  

มศกอ ๒๐๑ สรีรวิทยา                          

กลุ่มวชิาพืน้ฐานด้านกายอุปกรณ์                          

มศกอ ๑๖๑ กายอุปกรณ์ขั้นแนะน า ๑ 
1# 

                         

มศกอ ๒๖๑ กายอุปกรณ์ขั้นแนะน า ๒ 
 
2 

                         

  กลุ่มวชิาด้านกายอุปกรณ์                          
มศกอ ๒๗๑ กายอุปกรณ์เสริม ๑                          

มศกอ ๒๗๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริม  ๑                          

มศกอ ๒๘๑ กายอุปกรณ์เทียม  ๑                          

๓๓ 
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ด้านที่ ๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
ด้านที่ ๒ 
ความรู้ 

ด้านที่ ๓ 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ ๔ 
ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ด้านที่ ๕ 
ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข
การติดต่อส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านที่ ๖ 
ทักษะ
พสัิย 

    

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ 

มศกอ ๒๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียม  ๑                          

มศกอ ๒๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก  ๑                          

มศกอ ๓๖๑ กายอุปกรณ์แขน                          

มศกอ ๓๖๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์แขน                          

มศกอ ๓๗๑ กายอุปกรณ์เสริม  ๒                          

มศกอ ๓๗๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริม  ๒                          

มศกอ ๓๗๓ กายอุปกรณ์เสริม  ๓                          

มศกอ ๓๗๔ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริม  ๓                          

มศกอ ๓๘๑ กายอุปกรณ์เทียม ๒                          

มศกอ ๓๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียม ๒                          

มศกอ ๓๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๒                          

มศกอ ๓๙๒ ประสบการณ์คลินิก ๑                          

มศกอ ๓๙๓ กายอุปกรณ์คลินิก ๓                          

มศกอ ๓๙๔ ประสบการณ์คลินิก ๒                          

มศกอ ๔๗๑ กายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง                          

มศกอ ๔๘๑ กายอุปกรณ์เทียม  ๓                          

๓๔ 
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ด้านที่ ๑ 

คุณธรรม จริยธรรม 
ด้านที่ ๒ 
ความรู้ 

ด้านที่ ๓ 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ ๔ 
ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ด้านที่ ๕ 
ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข
การติดต่อส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านที่ ๖ 
ทักษะ
พสัิย 

    

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ 
มศกอ ๔๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียม ๓                          
มศกอ ๔๘๓ กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง                          
มศกอ ๔๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๔                          
มศกอ ๔๙๒ ประสบการณ์คลินิก ๓                          
มศกอ ๔๙๓ ประสบการณ์คลินิก ๔                          
หมวดวชิาเลือกเสรี                          
มศคณ ๑๐๓ คณิตศาสตร์                          
มศคพ ๔๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๒                          

มศพศ ๓๐๑ 
บทน ากายวิภาศาสตร์ พยาธิวิทยาและ       
ชีวกลศาสตร์ขั้นสูง 

                         

มศพศ ๔๐๑ กายวิภาคศาสตร์ประยกุต ์                          
มศพศ ๔๐๒ พยาธิวิทยาขั้นสูง                          
มศพย ๔๐๓ ชีวกลศาสตร์ขั้นสูง                          
มศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๔                          
มศกอ ๔๑๑ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูภาคปฏิบติั                          
มศกอ ๔๑๒ ประสบการณ์กายอุปกรณ์                          
มศกอ ๔๑๓ การปรับแกร้องเทา้                          
มศกอ ๔๑๔ โครงการวิจยัดา้นกายอุปกรณ์                          

๓๕ 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๓๖ 
 

 
หมวดที ่๕  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

๑.๑ กฎระเบียบของหลกัสูตรเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศของคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

๑.๒ เกณฑข์ั้นต ่ารายวชิาชีพ ตอ้งมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ C  
 

๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาประกอบดว้ย การมอบหมายให้กลุ่มอาจารยซ่ึ์งท าหนา้ท่ีก ากบั

ดูแลการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลกลุ่มวชิาหรือวชิานั้น 
๒.๑ ตรวจสอบว่าขอ้สอบท่ีจะใช้สอบหรืองานท่ีจะมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบติัเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้มีระดบัท่ี

เหมาะสม เน้ือหาถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด 
๒.๒ วเิคราะห์ผลการสอบเพ่ือหาจุดอ่อนของนกัศึกษา เพ่ือใหข้อ้มูลป้อนกลบัส าหรับการพฒันา 

 
๓.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

การประเมินผลการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาในหลกัสูตรเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการศึกษา 
ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศของคณะท่ีเก่ียวขอ้ง 

(๑) เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตไวใ้นหลกัสูตร 
(๒) ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
(๓) สอบผา่นทุกรายวชิาครบตามหลกัสูตร 
(๔) สอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive examination) ผา่น 
(๕) เป็นผูมี้ความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกัด์ิศรีแห่งปริญญากายอุปกรณศาสตรบณัฑิต 
 

 
  



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๓๗ 
 

 
หมวดที่ ๖   การพฒันาคณาจารย์ 

 
๑.   การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

๑.๑  การสรรหาบุคลากรเพื่อพฒันาเป็นอาจารย ์
 ๑.๒ การฝึกอบรมทกัษะการจดัการเรียนการสอนและประเมินผล 
 ๑.๓ การพฒันาเพื่อใหมี้คุณวฒิุตรงตามคุณลกัษณะท่ีดีเหมาะสมในการเป็นคณาจารย ์
 
๒.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

๒.๑ การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอนการวดัและการประเมินผล   
(๑) โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรและ Human Study e.V. มีนโยบายให้อาจารยใ์หม่ทุกคนเขา้ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติพัฒนาอาจารย์ในด้านความรู้พ้ืนฐานทางครุศาสตร์ ภายใน ๑ ปีท่ีรับการบรรจุ เ น้ือหาสาระ
ประกอบดว้ยหลกัการทัว่ไปในการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(๒) โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรและ Human Study e.V. ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนแผนการสอน ส่ือและ
เอกสารประกอบการสอนอยา่งน้อยทุก ๒ ปีการศึกษา โดยตอ้งผ่านความเห็นชอบของกลุ่มอาจารยอ์าวโุส
และท่ีปรึกษา เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งการปฏิบติังาน (On the job training) 

๒.๒  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืนๆ 
(๑) จดัประชุมวิชาการภายในหน่วยงานในลกัษณะต่างๆ เช่น สโมสรวารสาร การน าเสนอผลงานท่ีเกิดจากการ

รวบรวมองคค์วามรู้ การคน้พบความรู้ใหม่ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ เป็นตน้ 
(๒) ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ูช่้วยสอนดา้นกายอุปกรณ์ไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
(๓) ส่งเสริมให้อาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวิชาการกายอุปกรณ์และศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัโดยหน่วยงานหรือ

องคก์รทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(๔) ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ูช่้วยสอนดา้นกายอุปกรณ์ท างานรวบรวมองคค์วามรู้ วจิยัและพฒันา 

 
  



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๓๘ 
 

 
หมวดที ่๗   การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 

 

๑.   การบริหารหลกัสูตร 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอบหมายให ้ผูอ้  านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ท า

หนา้ท่ีก ากบัดูแลการบริหารหลกัสูตรในภาพรวม ผา่นทางคณะกรรมการหลกัสูตร ซ่ึงมีการจดัประชุมเป็นประจ าทุก ๒ เดือน ผ่าน
ทางระบบการประชุมทางไกล (Skype) โดย Human Study e.V., โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และ ISPO จดัให้มีคณะกรรมการ
ท างานดูแลบริหารหลกัสูตรในภาพรวมและติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขการ
ด าเนินการหรือพฒันาหลกัสูตร 

 
๒.   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

๒.๑   การบริหารงบประมาณ   
Human Study e.V. รับผิดชอบงบประมาณประจ าปี เพื่อใชใ้นการด าเนินการจดัการเรียนการสอนแบบทางไกลผสมผสาน 

(Blended Distance Learning) ในส่วนรายวชิาต่างๆ  

 
 ๒.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่อียู่เดมิ 
การเรียนหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) โดย Human Study e.V. 

และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ด าเนินการเรียนการสอนในหอ้งเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) และการเรียนผา่นวดีีทศัน์ 
และการสอบประเมินผลภายใตก้ารควบคุมของ Human Study e.V.  และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

Human Study e.V.  และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรด าเนินการเรียนภาคปฏิบติัผา่นหอ้งปฏิบติัการและการฝึกปฏิบติัจริง 
ในทุกภาคการศึกษา ณ สถาบนัตา่งๆ ดงัต่อไปน้ี 

๑) Institute for Rehabilitation and Orthopedics, Zagreb, Croatia 
๒) ISPO Croatia 
๓) OTOS Orthopedic Company for Fabrication of Prosthetic and Orthotic Devices, Osijek, Croatia 
๔) Special Hospital for Rehabilitation and Prosthetics, Belgrade, Serbia 
๕) โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

Human Study e.V.  รับผิดชอบการจดัการเขา้ถึงขอ้มูลอิเลก็โทรนิกส์ผา่นหอ้งสมุดของ ISPO ประเทศแคนาดา และหอสมุด
ทางการแพทยอ่ื์นๆ เช่น Questia และการเขา้ถึงขอ้มูลทางการศึกษาผา่นวดีีทศัน์ซ่ึงจดัท าข้ึนโดย Human Study e.V.   

 

๒.๓  การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เตมิ 
Human Study e.V.  จดัสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อใชใ้นการซ้ือหนงัสือและต าราเพ่ิมเติมจากท่ีจดัซ้ือไวใ้นโรงเรียน 

กายอุปกรณ์ และใหจ้ดัตั้งงบประมาณเม่ือมีความจ าเป็นจะตอ้งจดัหาทรัพยากรอ่ืนเพ่ิมเติม    
 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๓๙ 
 

๒.๔  การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร 
Human Study e.V.  จะท าหนา้ท่ีประเมินการใช้งาน ความเพียงพอของทรัพยากรในดา้นต าราและส่ือต่างๆ ความเพียงพอ

ของทรัพยากรต่างๆท่ีจดัไว ้โดยโรงเรียนกายอุปกณ์สิรินธรจะด าเนินการตรวจสอบอตัราการขอใชท้รัพยากร ขอ้ร้องเรียน และ
สอบถามความตอ้งการและความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 

 
๓. การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคดัเลือกอาจารยด์า้นกายอุปกรณ์ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยั    

๓.๑ การมส่ีวนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน   การตดิตามและทบทวนหลกัสูตร  
คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบกลุ่มวชิาหรือวิชาจะประชุมร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนเป็นประจ าทุกปี เพื่อประเมินการจดัการเรียนการ

สอนเพ่ือก าหนดประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขส าหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไปหรือประเด็นท่ีตอ้งจดัใหมี้การทบทวนหลกัสูตร 
  

๓.๒  การเชิญหรือแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
Human Study e.V.และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  ไดก้ าหนดนโยบายการเชิญหรือแต่งตั้งอาจารยพิ์เศษไวด้งัน้ี 

(๑) เป็นการสอนหวัขอ้ท่ีตอ้งการใหน้กัศึกษามีโอกาสไดเ้รียนรู้เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 
(๒) เป็นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานพยาบาลต่างๆ ซ่ึงจ าเป็น ตอ้งมีอาจารยพิ์เศษซ่ึงปฏิบติังานประจ าอยูใ่น 

สถานพยาบาลแห่งนั้นร่วมท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานของนกัศึกษา ส าหรับการอนุมติัจดัท าโดยการเสนอขอต่อคณะฯและ/
หรือมหาวทิยาลยัแลว้แต่กรณี 
 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

๔.๑   การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการควรมีความรู้อย่างต ่าปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน

ภาษาองักฤษ การบริหารจดัการและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

๔.๒   การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัตงิาน  
บุคลากรสายสนับสนุนตอ้งได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกับโครงสร้างหลกัสูตร การบริหาร

หลกัสูตร การจดัเตรียมความพร้อมและการสนบัสนุนงานการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน ๑ ปีหลงัจากเร่ิม
ปฏิบติังาน 

 
๕.   การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา   

๕.๑   การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา 
Human Study e.V.และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย

อาจารยจ์ะแจง้วนัและเวลาท่ีนกัศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว ้นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืนๆสามารถขอรับค าปรึกษา
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้ 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๔๐ 
 

๕.๒  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
นกัศึกษาท่ีตอ้งการอุทธรณ์หรือมีเร่ืองร้องเรียนทั้งเร่ืองทัว่ไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย์

ท่ีท าหนา้ท่ีดูแลการจดัการเรียนการสอนรายวชิานั้นๆ 
 

๖.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
Human Study e.V และโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ติดตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและ

คุณภาพจากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจดัท าการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตเป็นประจ า 
ทุกปี และแจง้ผลการส ารวจใหก้บัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไดรั้บทราบเพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรก าหนดวา่ผูใ้ชบ้ณัฑิตจะตอ้งมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา่ ๔ (จากระดบั ๕)  



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๔๑ 
 

๗.   ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance indicators)   
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีใชใ้นการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลกัสูตรประจ าปี ท่ีระบุไวใ้นหมวด    ๑–๖ และ

สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัการประกนัคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมีดงัต่อไปน้ี  
 

 

ล า
ดบั

 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน เป้าหมาย 
สอดคล้องกบั 

การประกนัคุณภาพ 
ปีการศึกษา 

 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
 ภายใน ภายนอก 

 ๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อ ยละ  ๘๐  มี ส่ วน ร่วม ในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลกัสูตร 
 

> ร้อยละ ๘๐ X X X X X X X 

 ๒ มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
ครอบคลุมหัวขอ้ตามแบบ มคอ ๒. 
ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากาย
อุปกรณ์ศาสตร์ 
 

มี X X X X X X X 

 ๓ มีรายละ เ อียดของรายวิชาและ
รายละ เ อียดของประสบการณ์
ภาคสนามให้ครอบคลุมหัวขอ้ตาม
แบบ มคอ   .๓  และ มคอ . ๔ ครบทุก
รายวิชา ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา 
 

ร้อยละ ๑๐๐ X X X X X X X 

 ๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ข อ งป ร ะสบก า ร ณ์
ภาคสนามมีรายละเอียดครอบคลุม
หัวขอ้ตามแบบ มคอ ๕. และ มคอ 
๖. ครบทุกรายวิชา ภายใน ๓๐ วนั
หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

X X X X X X X 

 ๕ จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรมีรายละเอียดครอบคลุม
หัวขอ้ตามแบบ มคอ ๗. ภายใน ๖๐ 
วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 
 

ร้อยละ ๑๐๐ X X X X X X X 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๔๒ 
 

 

ล า
ดบั

 
ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน เป้าหมาย 

สอดคล้องกบั 
การประกนัคุณภาพ 

ปีการศึกษา 

 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
 ภายใน ภายนอก 
 ๖ มีการทวนสอบผลสัมฤท ธ์ิของ

นกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมหัวขอ้ตาม
แบบ มคอ ๓. และ มคอ ๔. อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

> ร้อยละ ๒๕ X X X X X X X 

 ๗ มีการพฒันา /  ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ ๗. ในปีก่อน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ X X X X X X X 

 ๘ อ า จ า ร ย์ ใ ห ม่ ทุ กคน ได้ รั บ ก า ร
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จดัการเรียนการสอน 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

X X X X X X X 

 ๙ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พฒันาทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  
 

ร้อยละ 
๘๐ 

X X X X X X X 

 ๑๐ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
จัดการเ รียนการสอนได้รับการ
พฒันาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ต่อปี  
 

> ร้อยละ ๕๐ X X X X X X X 

 ๑๑ ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ท่ีมีต่อคุณภาพ
ของหลกัสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ 
จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 
 

มีค่า > ๓.๕ X X X X X X X 

 ๑๒ ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต
ท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 
 

มีค่า > ๓.๕ X X X X X X X 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๔๓ 
 

 

ล า
ดบั

 
ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน เป้าหมาย 

สอดคล้องกบั 
การประกนัคุณภาพ 

ปีการศึกษา 

 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
 ภายใน ภายนอก 
 ๑๓ จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาของหลกัสูตร 
 

> ร้อยละ ๘๐ 
 

X 
 

X X X X X 

 ๑๔ อัตราการสอบผ่านในคร้ังแรกของ
การสอบ ISPO Category 1   
 

> ร้อยละ ๘๐ X 
 

X X X X X 

 ๑๕ จ านวนชัว่โมงสอนในหลกัสูตรท่ีจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้อง
กับหลักการท่ี เน้นการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  (นักศึกษามี 
active learning) 
 

ร้อยละ ๑๐๐ X 

 

X X X X X 

 ๑๖ จ านวนชั่วโมงในหลกัสูตรส่วนวิชา
ก า ย อุ ป ก ร ณ์ ศ า ส ต ร์ ท่ี จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้อง
กับหลักการท่ี เน้นการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  (นักศึกษามี 
active learning) 
 

ร้อยละ ๑๐๐ X  X X X X X 

 ๑๗ จ านวนรายวิชากลุ่มวิชากายอุปกรณ์
ศาสตร์ท่ีมีการประเมินการสอนและ
น าผลมาปรับปรุงการสอน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
X 

 

X X X X X 

 ตวับ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ )ล าดบัท่ี(     ๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒ 

 ตวับ่งช้ีตามขอ้ก าหนดของสถาบนัฯ  
(ล าดบัท่ี) 

   
๑๓ – ๑๗ ๑๓ –๑๗ ๑๓ –๑๗ ๑๓ –๑๗ ๑๓ –๑๗ 

 รวมตวับ่งช้ีในแต่ละปี    ๑๒ ๑๓ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 

 ตวับ่งช้ีท่ีตอ้งผา่น-บงัคบั (ล าดบัท่ี)    ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ 

 ตวับ่งช้ีทีต้่องผ่านรวมไม่น้อยกว่า )ข้อ(     ๗ ๘ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

 
 

 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๔๔ 
 

หมวดที ่๘  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

๑.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมนิกลยุทธ์การสอน  

หากเป็นการสอนรายวชิาท่ีมีชัว่โมงปฏิบติัการและหรือมีผลงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษาปฏิบติัระหวา่งการเรียน  
อาจารยผ์ูส้อนสามารถประเมินภาพรวมผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างการสอนชั่วโมงปฏิบติัการหรือจากผลงานของนัก               
ศึกษา เม่ือไดข้อ้มูลแลว้พิจารณาวิธีการให้ขอ้มูลป้อนกลบักบันักศึกษาอย่างทัว่ถึงเพ่ือการพฒันา หรือให้ขอ้มูลในการเรียนคาบ
ต่อๆไป  

 
๑.๒ การประเมนิทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน ประกอบดว้ย 
(๑)  เพื่อนอาจารยซ่ึ์งฟังการสอนประเมินความเหมาะสมของเน้ือหาและส่ือการสอนท่ีอาจารยผ์ูส้อนจัดเตรียม 

รวมทั้งความสามารถในการกระตุน้เร้าความสนใจของนกัศึกษา และทกัษะในการสอน การใชส่ื้ออุปกรณ์ ความตรงต่อเวลา การเปิด
โอกาสใหน้กัศึกษาไดซ้กัถาม 

(๒)  การให้นักศึกษาซ่ึงฟังการสอนประเมินความสามารถในการถ่ายทอดของอาจารยผ์ูส้อน คุณภาพของส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอน ความสามารถในการกระตุน้เร้าความสนใจใหติ้ดตามบทเรียน ความตรงต่อเวลา การเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
 
๒.  การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม   

การประเมินหลกัสูตรตอ้งอาศยัขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ หลายดา้น ซ่ึงไดม้าดว้ยเทคนิค / วธีิการประเมินดงัน้ี  
 

 
 
 
 
 

 แหล่งทีม่าของข้อมูล ข้อมูลทีไ่ด้ เทคนิค / วธีิการประเมนิ 
บุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

๑ นกัศึกษา การจดัการสอน  พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์ แบบสอบถามการสมัภาษณ์ 
๒ บณัฑิต ความสมัพนัธ์ของรายวชิากบังาน แบบสอบถามการสมัภาษณ์ 
๓ ผูใ้ชบ้ณัฑิต ความพึงพอใจกบัความรู้ความสามารถของบณัฑิต แบบสอบถามการสมัภาษณ์ 
๔ อาจารยผ์ูส้อน ความพึงพอใจ  การใชเ้วลาในการเตรียมการสอน แบบสอบถามการสมัภาษณ์ 
๕ เพื่อนอาจารย ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารการจดัการเรียนการสอน แบบสอบถามการสมัภาษณ์ 
๖ ผูส้งัเกตการณ์สอน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน แบบบนัทึก 
๗ ผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชีพ ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน แบบบนัทึก 
๘ ผูบ้ริหาร การบริหาร การอุทิศตน นวตักรรมของอาจารยผ์ูส้อน แบบบนัทึก 

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
๙ โครงงานและผลการสอบ

ของนกัศึกษา 
ผลการเรียนรู้ งาน / รายงานผลการสอบ 

๑๐ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แผนการสอน ปรัชญาของหลกัสูตร การบริหารจดัการ แบบบนัทึก 
๑๑ แฟ้ม บนัทึก การบริหารจดัการ ขอ้มูลนกัศึกษา แบบบนัทึก 
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๔๕ 
 

๓.  การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
ในการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตรนั้น จะด าเนินการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยโรงเรียน               

กายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย ๓ คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ
ในสาขาวชิากายอุปกรณ์อยา่งนอ้ย ๑ คน ซ่ึงเป็นคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในดว้ย ประเมินผลการด าเนินการตามตวับ่งช้ีท่ี
ระบุไวใ้นหมวดท่ี ๗ ขอ้ ๗ 
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๔๖ 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ๑. ค าอธิบายรายวชิา 
ภาคผนวก ๒. รายละเอียดอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาคผนวก ๓. ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการศึกษาระดบัอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 
ภาคผนวก ๔. บนัทึกความร่วมมือ (MOU) ระหวา่งมหาวทิยาลยัมหิดลและ Human Study e.V. และองคก์รวชิาชีพ 

กายอุปกรณ์สากล (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO) 
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๔๗ 
 

ภาคผนวก ๑ : ค าอธิบายรายวชิา 

 
รายวชิาต่อไปน้ี เรียงล าดบัตามหมวดวชิา กล่าวคือ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมวดวชิาเฉพาะ  และหมวดวชิาเลือกเสรี 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เรียงล าดบัรายวชิาตามรหสัตวัอกัษรและตวัเลข   
 หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี เรียงล าดบัตามรหัสตวัอกัษรและตวัเลขซ่ึงแสดงถึงกลุ่มวิชา ตาม

รายละเอียดท่ีระบุในหนา้ ๗ 
 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าท่ีใช้เวลา  ๑ ชั่วโมงต่อ

สปัดาห์ หรือไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ ชัว่โมง และศึกษาดว้ยตนเอง ๒ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือไม่นอ้ยกวา่   ๓๐ ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

 รายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง หรือการศึกษาท่ีเทียบเท่า ท่ีใชเ้วลา ๒ – ๓ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 
๓๐ – ๔๕ ชั่วโมง และศึกษาดว้ยตนเอง ๑ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

 การฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) หรือการท าโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ท่ีใชเ้วลา ๓ – ๖ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ ๔๕ – ๙๐ ชัว่โมง และศึกษาดว้ยตนเอง  ๑ ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์ หรือ ๑๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 

 ตวัอย่างแสดงจ านวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์ตลอดภาค
การศึกษา เช่น ๓ (๒-๒-๕)  หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์    
ภาคปฏิบติั ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์ และคน้ควา้ดว้ยตนเอง ๕ ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ 
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๔๘ 
 

ก.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                                              ๓๐  หน่วยกติ 
 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ๖  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
HSHU  101 Comparative Culture       2 (2-0-4) 
มศมน  ๑๐๑ วฒันธรรมเปรียบเทยีบ       ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน :  -   

Comparison of material, cognitive, normative cultures in different societies to promote better understanding among 
nations, and to create appreciation of nobility and beauty in different cultures. 

การเปรียบเทียบวฒันธรรมทางวตัถุ ความคิด และบรรทดัฐานในสงัคมต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจท่ีดีข้ึนระหวา่ง             
ชนชาติ และเพื่อสร้างสรรคค์วามช่ืนชมในวฒันธรรมท่ีดีงามและงดงาม 
 
HSHU  102     Rhetoric for Leadership       2 (2-0-4) 
มศมน  ๑๐๒ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า       ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน:  -   

Theories and practice in new trends of rhetoric for leadership  including training skills in public speaking and personal  
development for leadership in preparation for academic presentations, ideas, and thoughts. Multi-dimensional thinking practices motivating 
individuals’ intellectual development of effective communication to the public. 
ทฤษฎีและการปฏิบติัแนวใหม่ทางวาทศาสตร์ส าหรับผูน้ า ทกัษะการฝึกพูดต่อสาธารณและพฒันาบุคลิกภาพสู่ภาวะผูน้ า ส าหรับ

การเตรียมพร้อมในดา้นการน าเสนอความรู้  ความคิดเห็นและความคิด  ดว้ยทกัษะการคิดหลากมิติท่ีกระตุน้การพฒันา  และการ
พฒันาภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลในเร่ืองการส่ือความหมายไปยงัสาธารณชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 
HSSS  101     Man and Society        2 (2-0-4) 
มศสค  ๑๐๑ มนุษย์และสังคม        ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน :  -   

Concepts and theories of psychology and sociology.Psychology relating to perception, motivation, personality, emotion 
and attitude.Sociology relating to social and cultural structures, social institutions, and socialization toward social and health 
problems. 

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา จิตวิทยาประกอบดว้ยแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ แรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ อารมณ์ และทศันคติ สังคมวิทยาประกอบดว้ย โครงสร้างสังคมวฒันธรรม สถาบนัสังคมและการขดัเกลาทางสังคมต่อ
ปัญหาสงัคมและสุขภาพ 
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๔๙ 
 

กลุ่มวชิาภาษา                                                                                                                                                 ๙  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

HSEN 101 English Level 1        3 (2-2-5) 

มศภอ  ๑๐๑ ภาษาองักฤษระดบั ๑       ๓ (๒-๒-๕) 

Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน:  -   
 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. 

โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศพัทภ์าษาองักฤษในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   ในลกัษณะของ
บูรณาการทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ รวมทั้งกลยทุธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดบัประโยค การฟังเพ่ือ
จบัใจความส าคญั การออกเสียง และการพดูส่ือสารในชั้นเรียนระดบับทสนทนา 
 
HSEN 102 English Level 2        3 (2-2-5) 

มศภอ  ๑๐๒ ภาษาองักฤษระดบั ๒       ๓ (๒-๒-๕) 

Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน:  -   

Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in small 
groups; simulations in various situations;  writing practice at a paragraph level; and reading and listening from various 
sources. 

ค าศพัท ์ส านวน  ไวยากรณ์ และการใชภ้าษาองักฤษในบริบททางสังคมปัจจุบนั  ทกัษะการสนทนาในกลุ่มยอ่ย การ
ท าบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทกัษะการเขียนในระดบัยอ่หนา้ และเน้ือหาการอ่านและการฟังเร่ืองต่างๆ 

 
HSEN 103    English Level 3        3 (2-2-5)  
มศภอ  ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั  ๓       ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน:  -   
 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. 
 กลยทุธ์ท่ีส าคญัในทกัษะการใชภ้าษาทั้งส่ี การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพดูในชีวติประจ าวนั และการ
เขียนระดบัยอ่หนา้และเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทกัษะยอ่ย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศพัท ์ เนน้ภาษาองักฤษท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัและการอ่านเชิงวชิาการ และเน้ือหาเก่ียวกบัสงัคมโลก 
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๕๐ 
 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ส่วนทีจ่ดัเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป) ๑๕   หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

HSCO  101    Information Technology in Daily Life     3 (3-0-6) 
มศคพ  ๑๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติสมยัใหม่      ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน :  -   

Introduction to technology of information systems, theories,principles, concepts, policies, roles, applications and related 
organizations, effects and trends in daily life, technology law, ethics and security of  information,  introduction  to electronic  
commerce,  internet  search, web page construction. 

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศขั้นแนะน า  ทฤษฎี  หลกัการ  แนวคิด  นโยบาย  บทบาท  การประยุกต์ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง   ผลกระทบและแนวโนม้ของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวนั  กฎหมายเทคโนโลยี  จริยธรรม  และความมัน่คง
ของสารสนเทศ  พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ขั้นแนะน า    การคน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  และการสร้างเวบ็เพจ 

 
HSBI  101      Integrated Biology       3 (3-0-6) 
มศชว  ๑๐๑ ชีววทิยาบูรณาการ        ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน :  -   

Living cells and their functions, energy of life, genes and heredity, molecular genetics, genetic engineering and 
biotechnology, evolution : change in life over time, origin of life and evolution from single-celled life to human beings, origin of 
new species and biodiversity of life on earth, interaction of life and environment, environmental problems and conservation 
biology. 

เซลล์ท่ีมีชีวิต และหน้าท่ี  พลังงานของชีวิต ยีนและพันธุกรรม พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล พันธุวิศวกรรม  และ
เทคโนโลยชีีวภาพ  ววิฒันาการ  การเปล่ียนแปลงในชีวติเม่ือวนัเวลาผา่นไป ก าเนิดของชีวติและววิฒันา การจากเซลลชี์วิตหน่ึงเดียว
ไปเป็นมนุษย ์  ตน้ก าเนิดของสปีซีส์ใหม่และความหลากหลายทางชีวภาพบนโลก   ปฏิสัมพนัธ์ของชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  ปัญหา
ทางส่ิงแวดลอ้มและชีววทิยาเชิงอนุรักษ ์

 
HSCH  101    Integrated Chemistry       3 (3-0-6) 
มศคม  ๑๐๑ เคมบูีรณาการ        ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน:  -   

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. 
 ค าจ ากดัความ พฒันาการและความเป็นมาของวชิาเคมี  การคน้พบอะตอมและโมเลกลุ สมบติัของ ธาตุและการเกิดเป็น
สารประกอบ  ปรากฏการณ์ธรรมชาติเก่ียวกบัพฤติกรรมและสมบติัของโมเลกุลในภาวะแก๊ส ของเหลว และของแข็ง   ปฏิกิริยา
เคมีในชีวิตประจ าวนั  และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยา  สารประกอบธรรมชาติ และสารสมยัใหม่ท่ีมีสมบติัตามประสงค ์ 
ปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันาวทิยาศาสตร์และผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม   
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HSMA  101    Calculus         2 (2-0-4) 
มศคณ  ๑๐๑ แคลคูลสั         ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน :  - 

Functions; limits; continuity; derivatives of algebraic functions, logarithmic functions, exponential functions, and 
trigonometric functions; implicit differentiation; higher-order derivatives; differentials; application of differentiation, 
intermediate forms and l’ Hospital’s rule; functions of several variables and partial derivatives; total differentials and to tal 
derivative; ant derivatives and integration; techniques of integration; applications of integration.   

ฟังกช์นั  ลิมิต  ภาวะต่อเน่ือง  อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิต ฟังก์ชนัลอการิทึม  ฟังก์ชนัเลขช้ีก าลงั ฟังก์ชนัตรีโกณมิติ
และฟังกช์นัตรีโกณมิติผกผนั  การหาอนุพนัธ์โดยปริยาย อนุพนัธ์อนัดบัสูงกวา่  ผลต่างเชิงอนุพนัธ์ การประยกุตก์ารหาอนุพนัธ์ 
รูปแบบยงัไม่ก าหนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย  ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและ                 
อนุพนัธ์รวม  ปฏิยานุพนัธ์และการหา  ปฏิพนัธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์   การประยกุตก์ารหาปริพนัธ์ 
 
HSMA  102     Statistics for Health Science      2 (2-0-4) 
มศคณ  ๑๐๒ สถิตศิาสตร์ส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ     ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน :  -   

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. 

แนวคิดและการประยุกตค์วามน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ต่างๆ การแปล ความค่าสถิติ  
สถิติพรรณนา  การชกัตวัอยา่งเพ่ือใหไ้ดต้วัแทนท่ีดีของประชากรและการน าไปใชใ้นการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน  

 
HSPY  101    Elementary Physics for Health Science     2 (3-0-6)*2 
มศฟส  ๑๐๑ ฟิสิกส์เบือ้งต้นส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ     ๒ (๓-๐-๖)*๒ 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน :  -   

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 the human body, electronics, atoms, nuclei and nuclear medicine. 

กลศาสตร์ของการเคล่ือนท่ีและการสมดุล   งานและพลงังาน   สมบติัความยืดหยุน่ของสาร  กลศาสตร์ของของไหล   
และระบบไหลเวยีนของโลหิต   อุณหภูมิ   ความร้อน กฎของก๊าซ   และระบบหายใจ คล่ืนและสมบติัของคล่ืน  หูและการไดย้ิน  
แสงและการมองเห็น   ไฟฟ้า  แม่เหลก็  ไฟฟ้าในร่างกายมนุษย ์อิเลก็ทรอนิกส์  อะตอม  นิวเคลียส  และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 
 
 
 
 
 
 

*รายวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระเป็นหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ๒ หน่วยกิต  วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑ หน่วยกิต 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๕๒ 
 

ข. หมวดวชิาชีพ/วชิาเฉพาะ                                                  ๑๑๒  หน่วยกติ 
 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนทีจ่ดัเป็นพืน้ฐานวิชาชีพ)                                                          ๒  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

HSPY  102   General Physics Laboratory                                                                      1 (0-3-1) 
มศฟส  ๑๐๒ ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ทัว่ไป       ๑ (๐-๓-๑) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน:  -   
  Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in each faculty 

การทดลองฟิสิกส์พ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรฟิสิกส์ท่ีนกัศึกษาแต่ละคณะก าลงัศึกษา 
 
HSPY  101    Elementary Physics for Health Science     1 (3-0-6)*1 
มศฟส  ๑๐๑ ฟิสิกส์เบือ้งต้นส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ     1 (๓-๐-๖)*๑ 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน :  -   

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 the human body, electronics, atoms, nuclei and nuclear medicine. 

กลศาสตร์ของการเคล่ือนท่ีและการสมดุล   งานและพลงังาน   สมบติัความยืดหยุ่นของสาร  กลศาสตร์ของของไหล   และ
ระบบไหลเวียนของโลหิต   อุณหภูมิ   ความร้อน กฎของก๊าซ   และระบบหายใจ คล่ืนและสมบติัของคล่ืน  หูและการไดย้ิน  แสงและ
การมองเห็น   ไฟฟ้า  แม่เหลก็  ไฟฟ้าในร่างกายมนุษย ์อิเลก็ทรอนิกส์  อะตอม  นิวเคลียส  และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 
กลุ่มวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์                                 ๒๐  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
HSAN   201    Anatomy        4 (3-2-7) 
มศกว  ๒๐๑ กายวภิาคศาสตร์                  ๔ (๓-๒-๗) 
Prerequisite :  Pass all subject in 1st academic year 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นทุรายวชิาในชั้นปีท่ี ๑ 
 Gross anatomy of the 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 walls including surface anatomy and practice on 
cadaver dissection. 

มหกายวภิาคของร่างกายมนุษยใ์นดา้นโครงสร้าง  หนา้ท่ีการท างานและความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างต่างๆ ของส่วนศีรษะ  
หนา้และล าคอ    แขนและร่างแหเสน้ประสาทระดบัแขน   ผนงัหนา้อกและอวยัวะภายในช่องอก   ผนงัทอ้งและอวยัวะภายในช่องทอ้ง  
ผนงัล าตวัทางดา้นหลงั  กระดูกสนัหลงัและไขสนัหลงั โครงสร้างต่าง ๆ ของขา ร่างแหเสน้ประสาทระดบับั้นเอวและกน้กบ  ผนงัเชิง
กรานและอวยัวะภายในช่อง  เชิงกราน  สมอง  กายวภิาคส่วนผิวและปฏิบติัการช าแหละศพ 

 
 

 
 

*รายวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระเป็นหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ๒ หน่วยกิต  วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑ หน่วยกิต 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๕๓ 
 

HSPA    201    Pathology        3 (2-2-5) 
มศพย  ๒๐๑ พยาธิวทิยา        ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite :  Has been studied or study with course of HSAN 201 and HSPS 201 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกว ๒๐๑ และ มศสร ๒๐๑ 

Causes, mechanisms and basic pathologic changes of cells and tissues of the human body suffering from diseases. 
Pathologies of organ systems that are important and/or commonly found. 

สาเหตุ กลไก และการเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานของเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ของร่างกายเม่ือเกิดโรค และพยาธิวทิยาของโรคตาม
ระบบท่ีมีความส าคญัและ/หรือพบบ่อย 

 
HSPO   201    Biomechanics 1        2 (2-0-4) 
มศกอ  ๒๐๑ ชีวกลศาสตร์  ๑        ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  Pass all subject in 1st academic year 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นทุรายวชิาในชั้นปีท่ี ๑ 

The study of basic principles of static and dynamic mechanics and biomechanics concepts.  
กลศาสตร์เบ้ืองตน้แบบหยดุน่ิงและเคล่ือนไหว และหลกัการทางชีวกลศาสตร์   
 

HSPO   202    Biomechanics 2        2 (2-0-4) 
มศกอ  ๒๐๒ ชีวกลศาสตร์  ๒        ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  Pass all subject in 1st academic year 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นทุรายวชิาในชั้นปีท่ี ๑ 

Biomechanics of joints, human movement analysis and biomechanics related to prosthetics and orthotics. 
 หลกัชีวกลศาสตร์ของขอ้ต่อต่างๆ การวิเคราะห์การเคล่ือนท่ี และกลศาสตร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักายอุปกรณ์เทียมและ                          
กายอุปกรณ์เสริม 
 
HSPO   203    Rehabilitation Medicine   3 (3-0-6) 
มศกอ  ๒๐๓  เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู                                                       ๓ (๓-๐-๖)                
Prerequisite :  Pass all subject in 1st academic year 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นทุรายวชิาในชั้นปีท่ี ๑ 

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, r ange 
of motion; rehabilitation of common disease/disorders. 

ความหมายและวตัถุประสงค์ของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วย  ทีมงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วย  หลกัการเบ้ืองต้น
เก่ียวกบัการประเมินและการฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วย  เวชศาสตร์ฟ้ืนฟแูละทีมงาน   เป้าหมายและหลกัการของการฟ้ืนฟู   การประเมิน
ดา้นการฟ้ืนฟ ู  คุณภาพชีวติ   กิจวตัรประจ าวนั  กายภาพบ าบดั  และกิจกรรมบ าบดัในขั้นแนะน า  การตรวจก าลงักลา้มเน้ือ  การ
ตรวจพิสยัของขอ้  การฟ้ืนฟสูมรรถภาพของโรคหรือภาวะต่าง ๆ ท่ีพบ  
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๕๔ 
 

HSPO   301    Research Process on Prosthetics and Orthotics    3 (2-2-5) 
มศกอ  ๓๐๑ กระบวนการวจิยัด้านกายอุปกรณ์      ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน :  -   
  Questioning regardinginteresting topics in prosthetics and orthotics; searching principles and methods; data analysis and 
evaluation; synthesis of results; research planning. 
  วธีิการตั้งค  าถามเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีสนใจทางกายอุปกรณ์  หลกัการและวธีิการคน้ วเิคราะห์ และประเมินขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัค าถาม  วธีิการสงัเคราะห์ค าตอบจากผลการประเมินขอ้มูล    และการวางแผนงานวจิยัเพ่ือตอบค าถามท่ีสนใจ 

 
HSPO   401    Basic Psychology and Psychiatry  1 (1-0-2) 
มศกอ  ๔๐๑ พืน้ฐานด้านจติวทิยา และจติเวชศาสตร์  ๑ (๑-๐-๒) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน :  -   
 Basic psychology; clinical psychology; psychological reaction to loss; how to approach and communicate with 
patients/persons with disabilities. 

พ้ืนฐานดา้นจิตวทิยา จิตวทิยาคลินิก ปฏิกิริยาทางจิตใจต่อการสูญเสีย  วธีิการเขา้หาและติดต่อส่ือสารกบัผูป่้วย/ผูพ้ิการ 
 

HSPS   201    Physiology         2 (1-2-3) 
มศสร  ๒๐๑ สรีรวทิยา         ๒ (๑-๒-๓) 
Prerequisite :  Pass all subject in 1st academic year 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นทุรายวชิาในชั้นปีท่ี ๑ 
  Normal functions and mechanisms of body systems such as the musculoskeletal, circulatory, respiratory, endocrine, 
urinary, digestive, metabolic and body temperature regulatory systems. 

หน้าท่ีและกลไกการท างานของระบบต่างๆ ในภาวะปกติของร่างกายมนุษย ์ ระบบกลา้มเน้ือและกระดูก  ระบบไหลเวียน
เลือด  ระบบหายใจ  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ  ระบบทางเดินอาหาร เมตาบอลิซึม  และการควบคุม อุณหภูมิกาย 

 
กลุ่มวชิาพืน้ฐานด้านกายอุปกรณ์                    ๕  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
HSPO   161 Introduction to Prosthetics and Orthotics 1     3 (2-2-5) 
มศกอ  ๑๖๑ กายอุปกรณ์ขั้นแนะน า ๑       ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite : - 
วชิาบงัคบัก่อน :  -   

Terminology in Prosthetics and Orthotics; role and history of Prosthetics and Orthotics; related laws and ethics; 
community based rehabilitation; multi-tier projection; pictorial drawing; sectional view drawing.   

นิยามต่างๆดา้นกายอุปกรณ์  บทบาทและประวติัของกายอุปกรณ์  จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เวชศาสตร์ฟ้ืนฟชุูมชน 
ติดต่อส่ือสารกบัผูป่้วย การเขียนภาพฉายแบบต่างๆ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตดั 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๕๕ 
 

HSPO   261    Introduction to Prosthetics and Orthotics   2     3 (1-4-4) 
มศกอ  ๒๖๑ กายอุปกรณ์ขั้นแนะน า  ๒       ๓ (๑-๔-๔) 
Prerequisite :  Has been studied or study with course of  HSPO 161 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๑๖๑ 

Machines and materials in prosthetics and orthotics; basic skills in Prosthetics & Orthotics. 
 เคร่ืองจกัรและวสัดุกายอุปกรณ์ในงานกายอุปกรณ์   วสัดุและทกัษะดา้นกายอุปกรณ์ 
 

กลุ่มวชิากายอุปกรณ์          ๘๕  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

HSPO   271 Orthotics 1        3(3-0-6) 
มศกอ  ๒๗๑ กายอุปกรณ์เสริม ๑            ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202   
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกว ๒๐๑ , มศกอ ๒๐๑, มศกอ ๒๐๒    

Evaluation techniques, prescription considerations, biomechanics, components, fabrication, and fitting and 
modifying of orthoses for the ankle and foot with the associated pathologies. 
 เทคนิคการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบ การประดิษฐก์ารจดัท า  การลองสวม
และการปรับปรุงกายอุปกรณ์เสริมส าหรับเทา้และขอ้เทา้ท่ีใชใ้นโรคหรือภาวะผิดปกติ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

HSPO  272    Orothotic Practice 1       4(0-12-4) 
มศกอ  ๒๗๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกณ์เสริม ๑       ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of  HSPO 161 and HSPO 261 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๑๖๑ และ มศกอ ๒๖๑ 

Application of the principles and practice techniques of the ankle and foot orshoes:  evaluation, 
prescription considerations, biomechanics, components, fabrication, fitting and modifying for the associated pathologies 
during supervised laboratory practice and patient fittings; professional ethics; patient’s rights; good interpersonal relations. 

การปฏิบติัเทคนิคการท ากายอุปกรณ์เสริมส าหรับเทา้และขอ้เทา้ตั้งแต่ การประเมิน การพิจารณาค าสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร์ 
องคป์ระกอบ   การประดิษฐจ์ดัท าและการลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เสริมส าหรับเทา้และขอ้เทา้ท่ีใชใ้นโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ี
เก่ียวขอ้งภายใตก้ารก ากบัดูแล พร้อมทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย และมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

 

HSPO 281 Prosthetics 1        3(3-0-6) 
มศกอ  ๒๘๑ กายอุปกรณ์เทยีม ๑        ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202   
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกว ๒๐๑ , มศกอ ๒๐๑, มศกอ ๒๐๒  

Physical, mental and functional deficits that result from limb loss following transtibial amputation. Differing 
levels of amputation; medical management; pre and postoperative Prosthetics care; prescription considerations; 
biomechanics; prosthetics materials and components; and principles of fabrication, fit, and dynamic alignment.   

ความบกพร่องทางกาย ทางจิตใจและการท าหนา้ท่ีของการสูญเสียระยางค์ในระดบัใตเ้ข่า  ระดบัการตดัท่ีต่างกนั   
การดูแลทางการแพทย ์การดูแลก่อนและหลงัการผ่าตดั การพิจารณาค าสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบและวสัดุท่ีใช ้       
หลกัการประดิษฐจ์ดัท า การจดัแนว และ การลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดบัใตเ้ข่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๕๖ 
 

 
HSPO 282   Prosthetic Practice 1       4(0-12-4) 
มศกอ  ๒๘๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เทยีม ๑        ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of  HSPO 161 and HSPO 261 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๑๖๑ และ มศกอ ๒๖๑ 

Demonstration and practice of the physical and functional deficits that result from limb loss following transtibial 
amputation. Differing levels of amputation; assessment; medical management; pre and postoperative Prosthetics care; 
prescription considerations; biomechanics; prosthetics materials and components; and principles of fabrication, fit, and dynamic 
alignment; professional ethics; patient’s rights; good interpersonal relations. 

การปฏิบติัเพ่ือดูแลความบกพร่องทางกาย ทางจิตใจและการท าหนา้ท่ีของผูท่ี้สูญเสียระยางคใ์นระดบัใตเ้ข่า  ระดบัการตดั
ท่ีแตกต่างกนั   การประเมิน การดูแลทางการแพทย ์การดูแลก่อนและหลงัการผ่าตดั การพิจารณาค าสั่งการรักษา   ชีวกลศาสตร์ 
องคป์ระกอบและวสัดุท่ีใช ้หลกัการประดิษฐจ์ดัท า การจดัแนว และ การลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดบัใตเ้ข่า ทั้ง
จริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

 
HSPO 291    Clinical  Orthotics  and  Prosthetics  1     4(0-12-4) 
มศกอ  ๒๙๑ กายอุปกรณ์คลนิกิ ๑          ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :- 
วชิาบงัคบัก่อน :  - 

Clinical practice and application of transtibialprosthetics and foot / ankle foot   orthotics principles to assigned patients 
under supervision emphasizing patient assessment, prescription recommendation, and fabrication techniques; professional ethics; 
patient’s rights; good interpersonalrelations. 

การปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือท ากายอุปกรณ์เทียมระดบัใตเ้ข่าและกายอุปกรณ์เสริมระดบัเทา้   ขอ้เทา้  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย
ภายใตก้ารก ากบัดูแล เนน้การตรวจประเมิน การเสนอแนะและท ากายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม ทั้งจริยธรรม วชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดี 

 
HSPO 361    Upper  Limb  Prosthetics  and  Orthotics             3 (3-0-6) 
มศกอ  ๓๖๑ กายอุปกรณ์แขน        ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202   
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกว ๒๐๑ , มศกอ ๒๐๑, มศกอ ๒๐๒  

Evaluation techniques, prescription considerations, biomechanics, components, fabrication, fitting and modifying of 
orthoses and prostheses for the upper limb with the associated pathologies. 

เทคนิคการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบการประดิษฐจ์ดัท าและการลองสวมและ
ปรับปรุงกายอุปกรณ์ส าหรับแขนและมือท่ีใชใ้นโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
HSPO 362    Upper  Limb  Prosthetics  and  Orthotics  Practice            4(0-12-4) 
มศกอ  ๓๖๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์แขน       ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of  HSPO 161 and HSPO 261 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๑๖๑ และ มศกอ ๒๖๑ 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๕๗ 
 

Application of the principles and practice techniques of upper limb orthotics and prostheses under supervision; 
evaluation, prescription considerations, biomechanics, components, fabrication, fitting and modifying the mentioned 
orthoses / prostheses for the associated pathologies; professional ethics; patient’s rights; good interpersonalrelations. 

การประยุกต์หลักการและฝึกปฏิบัติเทคนิคการท ากายอุปกรณ์เสริมและเทียมส าหรับแขนและมื อตั้ งแต่                             
การประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบ  การประดิษฐจ์ดัท า  และการลองสวมและปรับปรุงกาย   
อุปกรณ์เสริมและเทียมส าหรับแขนและมือท่ีใช้ในโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูป่้วย                  
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
HSPO 371    Orthotics  2        3(3-0-6) 
มศกอ  ๓๗๑ กายอุปกรณ์เสริม  ๒       ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202   
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกว ๒๐๑ , มศกอ ๒๐๑, มศกอ ๒๐๒  

Evaluation techniques, prescription considerations, biomechanics, components, fabrication, fitting and modifying 
of orthoses for the hip, knee, ankle and foot with the associated pathologies. 

เทคนิคการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบ การประดิษฐ ์จดัท าและการลองสวม  
   และปรับปรุงกายอุปกรณ์เสริมขาระดบัเหนือขอ้เทา้ (เข่า , สะโพก) เทา้และขอ้เทา้ท่ีใชใ้นโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 HSPO 372    Orthotic Practice 2       4(0-12-4) 
มศกอ  ๓๗๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เสริม ๒      ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of  HSPO 161 and HSPO 261 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๑๖๑ และ มศกอ ๒๖๑ 

Application of the principles and practice techniques of the hip and/or knee orthotics under supervision; 
evaluation, prescription considerations, biomechanics, components, fabrication, fitting and modifying the mentioned 
orthoses for the associated pathologies; professional ethics; patient’s rights; good interpersonal relations.   

ประยุกต์หลักการและการปฏิบัติเทคนิคการท ากายอุปกรณ์เสริมขาระดับเหนือขอ้เท้า (เข่า , สะโพก) ภายใต ้                     
การก ากบัดูและการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบ การประดิษฐจ์ดัท า และ การลองสวมและ
ปรับปรุง กายอุปกรณ์เสริมขาระดับเหนือข้อเท้า (เข่า , สะโพก) และข้อเท้าท่ีใช้ในโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ีเก่ียวข้อง                              
ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
HSPO 373    Orthotics 3         2(2-0-4) 
มศกอ  ๓๗๓ กายอุปกรณ์เสริม ๓        ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202   
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกว ๒๐๑ , มศกอ ๒๐๑, มศกอ ๒๐๒  

Review of biomechanics of spine; spinal deformities,diseases of the spine.Spinal fractures; gross spinal 
orthotics; CO (Cervical orthotics) LSO (lumbosacral orthotics), TLSO (thoracolumbosacralorthotics).CTLSO 
(cervicothoracolumbosacral orthotics).  
            การทบทวนชีวกลศาสตร์ของกระดูกสนัหลงั  โรคและภาวะผิดรูปของกระดูกสนัหลงั  ภาวะกระดูกสนัหลงัหกั                 
กายอุปกรณ์เสริมล าตวัและคอแบบต่างๆ 

 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๕๘ 
 

HSPO 374    Orthotic Practice 3       3(0-9-3) 
มศกอ  ๓๗๔ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เสริม ๓      ๓ (๐-๙-๓) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPA 201 , HSPO 201, HSPO 202   
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกว ๒๐๑ , มศพย ๒๐๑ , มศกอ ๒๐๑, มศกอ ๒๐๒  

Doctor's prescription.patient care, communication. measuring. designing and casting. Modification of plaster 
mold.Bending uprights and bands.Molding plastics.Orthoses fitting, modification of the orthoses, finishing of the orthoses, 
emphasis on spinal orthoses; professional ethics; patient’s rights; good interpersonal relations.  

ค าสัง่การรักษา การดูแลและส่ือสารกบัผูป่้วย  การวดั การออกแบบการหล่อแบบ  การข้ึนรูป การแต่งและดดัแปลงหุ่นปูน  
การฝึกปฏิบัติท าช้ินส่วนโลหะ การข้ึนรูปพลาสติก การทดลองแบบและการท าขั้นสุดท้ายของกายอุปกรณ์เสริมเน้นกาย
อุปกรณ์เสริมกระดูกสนัหลงั  ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

 
HSPO 381     Prosthetics 2        3 (3-0-6) 
มศกอ ๓๘๑ กายอุปกรณ์เทยีม ๒       ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202   
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกว ๒๐๑ , มศกอ ๒๐๑, มศกอ ๒๐๒  

Physical, mental and functional deficits that result from limb loss following transfemoral amputation. Differing levels of 
amputation; medical management; pre and postoperative prosthetics care; prescription considerations; biomechanics; prosthetics 
materials and components; and principles of fabrication, fitting, and dynamic alignment. 

ความบกพร่องทางกายทางจิตใจและการท าหนา้ท่ีเกิดจากสูญเสียระยางคใ์นระดบัเหนือเข่า ระดบัของการตดัท่ีแตกต่างกนั  
การดูแลทางการแพทย ์ การดูแลก่อนและหลงัการผ่าตดั  การพิจารณาค าสั่งการรักษา  ชีวกลศาสตร์   องค์ประกอบและวสัดุท่ีใช้
หลกัการประดิษฐจ์ดัท าการจดัแนวและการลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดบัเหนือเข่า 

 
HSPO 382    Prosthetic Practice 2       4(0-12-4) 
มศกอ  ๓๘๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เทยีม ๒      ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of  HSPO 161 and HSPO 261 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๑๖๑ และ มศกอ ๒๖๑ 

Demonstration and practice of the physical and functional deficits that result from limb loss following transfemoral 
amputation. Differing levels of amputation; assessment; medical management; pre and postoperative prosthetics care; prescription 
considerations; biomechanics; prosthetics materials and components; principles of fabrication, fit, dynamic alignment; 
professional ethics; patient’s rights; good interpersonal relations. 

 
การปฏิบติัเพ่ือดูแลความบกพร่องทางกาย  ทางจิตใจและการท าหนา้ท่ีของผูท่ี้สูญเสียรยางคใ์นระดบัเหนือเข่า   ระดบัการ

ตดัท่ีแตกต่างกนั   การประเมิน   การดูแลทางการแพทย ์  การดูแลก่อนและหลงัการผา่ตดั  การพิจารณาค าสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร์  
องคป์ระกอบและวสัดุท่ีใช ้หลกัการประดิษฐจ์ดัท า  การจดัแนว และการลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดบัเหนือเข่า
ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๕๙ 
 

HSPO 391 Clinical  Orthotics  and  Prosthetics  2     4(0-12-4) 
มศกอ  ๓๙๑ กายอุปกรณ์คลนิกิ ๒       ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of  HSPO 291 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๒๙๑ 

Clinical prosthetics application of transfemoral Prosthetics, and KAFO, HO principles to assigned patients under 
supervision.Emphasis on patient assessment, prescription considerations, and fabrication techniques; professional ethics; 
patient’s rights; good interpersonalrelations. 

การปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือท ากายอุปกรณ์เทียมระดบัเหนือเข่า  และกายอุปกรณ์เสริมขาระดบัเหนือขอ้เทา้   (เข่า , 
สะโพก) ตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตก้ารก ากบัดูแลตั้งแต่การตรวจประเมินการเสนอแนะและท ากายอุปกรณ์ ท่ีเหมาะสม   
ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

  
HSPO 392    Clinical  Experience 1       4(0-12-4) 
มศกอ  ๓๙๒ ประสบการณ์คลนิิก ๑       ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of  HSPO 391 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๓๙๑ 

Supervised practice in the field through placement in Siriraj and/or collaborating center such as Sirindhorn 
National Medical Rehabilitation Center.Assessment, prescription considerations, and manufacturing the appropriate lower 
limb orthoses / prostheses, professional ethics; patient’s rights; good interpersonalrelations. 

การปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือท ากายอุปกรณ์ขาชนิดต่างๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตก้ารก ากบัดูแลในสถาบนัฝึกอบรม 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและหรือสถาบนัร่วม เช่น ศูนยสิ์รินธรเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติตั้งแต่
การตรวจประเมิน การเสนอแนะและท ากายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
HSPO 393 Clinical  Orthotics  and  Prosthetics  3     4(0-12-4) 
มศกอ  ๓๙๓ กายอุปกรณ์คลนิกิ ๓       ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of  HSPO 391 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๓๙๑ 

Clinical practice under supervision to manufacture orthoses / prosthesesto assigned patients: assessment, 
prescription considerations, and fabrication techniques; professional ethics; patient’s rights; good interpersonalrelations. 

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือท ากายอุปกรณ์ตามท่ีได้รับมอบหมายภายใต้การก ากับดูแลตั้ งแต่การตรวจประเมิน                  
การเสนอแนะและท ากายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
HSPO 394 Clinical  Experience 2       3(0-9-3) 
มศกอ  ๓๙๔ ประสบการณ์คลนิิก  ๒       ๓ (๐-๙-๓) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of  HSPO 391 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๓๙๑ 

Supervised practice in the field through placement in Siriraj and/or collaborating center such as Sirindhorn 
National Medical Rehabilitation Center: assessment, prescription considerationsand manufacturing the appropriate orthoses 
/ prostheses; professional ethics; patient’s rights; good interpersonalrelations. 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๖๐ 
 

การปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือท ากายอุปกรณ์ชนิดต่างๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตก้ารก ากบัดูแลในสถาบนัฝึกอบรมคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและหรือสถาบนัร่วม เช่น ศูนยสิ์รินธรเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ   ตั้งแต่ การ
ตรวจประเมิน การเสนอแนะและท ากายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

 

HSPO 471 Orthotics  Advance       4(2-6-6) 
มศกอ  ๔๗๑ กายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง       ๔ (๒-๖-๖) 
Prerequisite :  Pass all subject in 3rd academic year 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นทุรายวชิาในชั้นปีท่ี ๓ 
 Orthotics science and practice for a variety of specific conditions including clubfoot and scoliosis; professional ethics; 
patient’s rights; good interpersonalrelations. 

กายอุปกรณ์เสริมส าหรับภาวะเฉพาะ: เทา้ปุก, หลงัคด และอ่ืนๆ ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 

HSPO 481   Prosthetics 3        3 (3-0-6) 
มศกอ  ๔๘๑ กายอุปกรณ์เทยีม ๓       ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202   
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกว ๒๐๑ , มศกอ ๒๐๑, มศกอ ๒๐๒  
  Physical, mental and functional deficits that result from differing levels of amputation; partial foot amputation, ankle 
disarticulation, knee disarticulation, and hip disarticulation. Medical management; pre and postoperative prosthetics care; 
prescription considerations; biomechanics; prosthetics materials and components; and principles of fabrication, fit, and dynamic 
alignment. 

ความบกพร่องทางกาย  ทางจิตใจและการท าหนา้ท่ีของผูท่ี้เทา้ขาดบางส่วน  ขาขาดระดบั ขอ้เทา้  ระดบัขอ้เข่า หรือขอ้
สะโพก การดูแลทางการแพทย ์การดูแลก่อนและหลงัการผ่าตดั การพิจารณาค าสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบและวสัดุท่ี
ใช ้หลกัการประดิษฐจ์ดัท าการจดัแนว และการลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดบัดงักล่าว 

 

HSPO 482    Prosthetic Practice 3       4(0-12-4) 
มศกอ  ๔๘๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เทยีม ๓                    ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of  HSPO 161 and HSPO 261 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๑๖๑ และมศกอ ๒๖๑ 

Demonstration and practice about the physical and functional deficits that result from limb loss following differing 
levels of amputation including partial foot amputation,ankle disarticulation,  knee disarticulation and  hip disarticulation.  Clinical 
practice under supervision to provideprostheses to the assigned patients.Emphasis on patient assessment, prescription 
recommendation, and fabrication techniques; professional ethics; patient’s right; good human relations. 

การปฏิบติัเพ่ือดูแลความบกพร่องทางกาย  ทางจิตใจและการท าหนา้ท่ีของผูท่ี้สูญเสียขาในระดบัขอ้เทา้ ขอ้เข่า  หรือขอ้
สะโพก  รวมทั้งกรณีเทา้ขาดบางส่วน ระดบัการตดัท่ีแตกต่าง  การประเมิน การดูแลทางการแพทย ์การดูแลก่อนและหลงัการผ่าตดั 
การพิจารณาค าสั่งการรักษา  ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวสัดุท่ีใช้ การประดิษฐ์จัดท า การจัดแนว และ การลองสวมและ
ปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดบัดงักล่าว  ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 
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HSPO 483  Prosthetics  Advance       4(2-6-6) 
มศกอ  ๔๘๓ กายอุปกรณ์เทยีมขั้นสูง       ๔ (๒-๖-๖) 
Prerequisite :  Pass all subject in 3rd academic year 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นทุรายวชิาในชั้นปีท่ี ๓ 

Advance prosthetics science and practice 
กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง และการฝึกปฏิบติั 

 
HSPO 491   Clinical  Orthotics  and  Prosthetics  4       4(0-12-4) 
มศกอ  ๔๙๑ กายอุปกรณ์คลนิกิ ๔       ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of  HSPO 393 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ  ๓๙๓ 

Clinical practice under supervision to provideprosthetic to the assigned  patients. Emphasizing on patient 
assessment, prescription recommendation, and fabrication techniques ; professional ethics; patient’s right; good human 
relations.  

การปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือท ากายอุปกรณ์ตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตก้ารก ากบัดูแลตั้งแต่การตรวจประเมิน  
การเสนอแนะและท ากายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย และมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
HSPO 492 Clinical  Experience 3       4(0-12-4) 
มศกอ  ๔๙๒ ประสบการณ์คลนิิก ๓       ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of HSPO 394 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ  ๓๙๔ 

Supervised clinical practice including Orthosis and Prosthesisprovision in the field through placement in local 
hospital or organization; seminar at the end of the internship to summarize the main concepts in Prosthetics and Orthotics. 

การปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือท ากายอุปกรณ์ชนิดต่างๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตก้ารก ากบัดูแลในโรงพยาบาลต่างๆ 
หรือองคก์รท่ีใหบ้ริการทางกายอุปกรณ์ตั้งแต่การตรวจประเมิน การเสนอแนะและท ากายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  การจดัหาและ
การส่งมอบ  รวมทั้งมีการสมัมนาเพ่ือสรุปแนวคิดและแนวทางปฏิบติัเม่ือส้ินสุดการฝึกปฏิบติั 
 
HSPO   493 Clinical  Experience  4       4(0-12-4) 
มศกอ  ๔๙๓ ประสบการณ์คลนิิก ๔          ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  Has studied or study with courses of HSPO 492 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ 492 

Supervised clinical practice including orthotics and prosthetics service administration in the field through placement 
in local hospital or organization; seminar at the end of the internship to summarize the main concepts in Prosthetics and 
Orthotics. 

การปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือท ากายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ   ตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตก้ารก ากบัดูแลในโรงพยาบาลต่างๆ
หรือองค์กรท่ีให้บริการทางกายอุปกรณ์ตั้งแต่การตรวจประเมิน  การเสนอแนะและท ากายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมรวมทั้งการ
บริหารจดัการ และมีการสมัมนาเพ่ือสรุปแนวคิดและแนวทางปฏิบติัเม่ือส้ินสุดการฝึกปฏิบติั 
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ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                                                                 ๖   หน่วยกติ 
 

กลุ่มวชิาเลอืก (ช่วงที ่๑ , ๒ และ ๓)   ๖   หน่วยกติ#๓ 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

HSEN 104    English Level 4        3 (2-2-5) 
มศภอ  ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๔                                            ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite :  -   
วชิาบงัคบัก่อน :  - 

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 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. 

บูรณาการทกัษะภาษาองักฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวจิยั ความคิดเห็น และเน้ือหาทางวชิาการ  เพ่ือความเขา้ใจและ
คิดอยา่งวเิคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเนน้ประเดน็ซ่ึงช่วยใหน้กัศึกษารู้เก่ียวกบัสงัคมโลก  ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทร
พจน์จากส่ือมลัติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพดูในท่ีชุมชน การน าเสนอและการท า
บทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใชก้ารอา้งอิงและบรรณานุกรม ทั้งน้ีรวมทั้งการฝึกทกัษะยอ่ย เช่น ไวยากรณ์ การ
ออกเสียงและค าศพัทใ์นบริบทท่ีเหมาะสม   

 
HSPO 413    Shoe  Modifications       2 (1-3-3) 
มศกอ  ๔๑๓ การปรับแก้รองเท้า        ๒ (๑-๓-๓) 
Prerequisite :  -   
วชิาบงัคบัก่อน :  -   

Theory and basic process of shoe modification regarding to the diagnosis or foot deformities as conservative treatment, 
including basic shoe modification practice. 

ทฤษฎีการปรับแต่ง ดดัแปลง แกไ้ขรองเทา้ตามสภาวะของโรคหรือเทา้ท่ีมีความผิดปกติ และการฝึกปฏิบติั 
 
HSPO 411    Rehabilitation Practice       2 (0-6-2) 
มศกอ  ๔๑๑ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูภาคปฏบิัต ิ      ๒ (๐-๖-๒) 
Prerequisite :  - 
วชิาบงัคบัก่อน :  -   

Practice with multidisciplinary rehabilitation team: physical therapy, occupational therapy, speech therapy, recreational 
therapy, psychology and social work; professional ethics; patient’s rights; good interpersonal relations. 

การปฏิบติังานในทีมสหสาขาดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ไดแ้ก่  กายภาพบ าบดั  กิจกรรมบ าบดั  อรรถบ าบดันนัทนาการบ าบดั 
จิตวทิยา  และสงัคมสงเคราะห์   
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๖๓ 
 

HSPO 412    Prosthetic and Orthotic Experience       2 (0-6-2) 
มศกอ  ๔๑๒ ประสบการณ์กายอปุกรณ์       ๒ (๐-๖-๒) 
Prerequisite : Has studied the course of HSPO 392, HSPO 393, HSPO 394 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๓๙๒, มศกอ ๓๙๓, มศกอ ๓๙๔ 

Prosthetics and Orthotics experience in a PO facility as an assistant to a qualified P/O. 
ประสบการณ์กายอุปกรณ์ฝึกปฏิบติังานกายอุปกรณ์ในองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆในลกัษณะของการช่วยปฏิบติังานดา้น

กายอุปกรณ์ 
 

HSME  301 Introduction to Advanced Anatomy, Pathology and Biomechanics  3 (3-0-6) 
มศพศ  ๓๐๑ บทน ากายวภิาคศาสตร์ พยาธิวทิยาและชีวกลศาสตร์ขั้นสูง    ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : Has studied the course of  HSAN 201, HSPA 201, HSPO 201, HSPO 202  
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกว ๒๐๑, มศพย ๒๐๑, มศกอ ๒๐๑, มศกอ ๒๐๒ 

Gross anatomy of human body regarding structure, function and relationships between various structures.Gross study of 
biomechanical principles in regards of static and dynamic mechanics.Gross study of causes, mechanisms and basic pathologic 
changes of cell and tissue of human body suffering from diseases. 

มหกายวภิาคของมนุษย ์โครงสร้าง การท างาน ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างต่างๆ การศึกษาหลกัการชีวกลศาสตร์ทั้งภาวะ
สถิตและเคล่ือนไหว การศึกษาสาเหตุ กลไก และการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพของเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ของมนุษยใ์นโรคต่างๆ   

 
HSME 401 Applied Anatomy        2 (2-0-4) 
มศพศ  ๔๐๑ กายวภิาคศาสตร์ประยุกต์       ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite : Has studied the course of  HSAN 201  
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกว ๒๐๑ 

The practical application of anatomical knowledge to diagnosis and treatment, structure of the skeletal, articular and 
muscular systems of the trunk and appendages, musculoskeletal anatomy of the head and neck, introduction to the nerve plexuses 
of the upper and lower limbs as well as innervation of muscles. 

ประยกุตค์วามรู้ดา้นกายวภิาคเพ่ือการวนิิจฉยัและการรักษา  โครงสร้าง กระดูก ขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ ของล าตวัและแขน ขา 
ศีรษะ คอ ระบบประสาทของแขน ขา  

 
HSME 402 Advanced Pathology       2 (2-0-4) 
มศพศ  ๔๐๒ พยาธิวทิยาขั้นสูง        ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite : Has studied the course of  HSPA 201 
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศพย ๒๐๑ 

Detailed and in-depth analysis of various pathologies relevant for orthotics and prosthetics. 
รายละเอียดของโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นกายอุปกรณ์  

HSME 403 Advanced Biomechanics Practice       2 (0-6-2) 
มศพศ  ๔๐๓ ชีวกลศาสตร์ขั้นสูง        ๒ (๐-๖-๒) 
Prerequisite : Has studied the course of  HSPO 201, HSPO 202  
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๒๐๑, มศกอ ๒๐๒ 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๖๔ 
 

Advanced and in-depth analysis of human movement and detailed gait analysis related to the implication of 
various pathologies, comparison of various components and designs in regards of prosthetics and orthotics. 

การเคล่ือนไหวของร่างกาย การวเิคราะห์การเดินท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคต่างๆ การเปรียบเทียบอุปกรณ์ การออกแบบชนิด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักายอุปกรณ์ 

 
HSMA 103 Mathematics        4 (4-0-8) 
มศคณ  ๑๐๓ คณิตศาสตร์        ๔ (๔-๐-๘) 
Prerequisite :  -   
วชิาบงัคบัก่อน :  - 

Pictorial Set Theory, Fractions, Linear Equations, Set Notation, Linear Inequalities, Percentages, Integer Exponents, 
Scientific Notation, Absolute Value Equations, Absolute Value Inequalities, Cartesian Coordinate System, Relations, 
Functions, Functions of Functions, Straight Lines, 2D Inequalities, Geometry:, Angles, Lines, Pythagoras, Standard 
triangles, Similar triangles,, Medians, Centroids, Altitudes, Areas, Surface area, Volumes, Trigonometry, Exponential and 
Logarithmic Equations. 

ทฤษฎีเซ็ต, เศษส่วน, สมการเชิงเสน้, สญักรณ์ของเซ็ต, อสมการเชิงเสน้, เปอร์เซนต,์ เลขช้ีก าลงัท่ีเป็นจ านวนเตม็, สญักรณ์
วทิยาศาสตร์, สมการค่าสมับูรณ์, อสมการค่าสมับูรณ์, ระบบพิกดัคาร์ทีเซียน, ความสมัพนัธ์, ฟังกช์นั, การท างานของฟังกช์นั, 
เสน้ตรง, อสมการ 2 มิติ, เรขาคณิต:, มุม, เสน้, พีธากอรัส, สามเหล่ียมมาตรฐาน,สามเหล่ียมคลา้ย, เสน้แบ่ง, จุดศูนยก์ลาง, ความสูง, 
พ้ืนท่ี, พ้ืนท่ีผิว, ปริมาณ, ตรีโกณมิติ, สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 

 
HSCO 401   Information Technology  2       2 (2-0-4) 
มศคพ  ๔๐๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ  ๒       ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite : Has studied the course of  HSCO 101   
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา  มศคพ ๑๐๑ 

Introduction to computer aided engineering, the role of CAE in modern ortho-prosthetics profession, theory of CAE 
(CAD/CAM/CAI) systems, CAE software systems overview, design and sketching, different kind of modeling systems, CAE 
structural and finite element analysis, principles of Computer aided Manufacturing, Principles of computer aided diagnostics 

การท างาน ทฤษฎี ระบบ โปรแกรม การออกแบบ โครงสร้าง การวเิคราะห์ส่วนประกอบ  หลกัการใช ้คอมพิวเตอร์ช่วย
ทางดา้นงานวศิวกรรมในงานผลิตกายอุปกรณ์  

 
HSPO 414 Research Project in Prosthetics and Orthotics    2 (0-6-2) 
มศกอ  ๔๑๔ โครงการวจิยัด้านกายอุปกรณ์      ๒ (๐-๖-๒) 
Prerequisite : Has studied the course of  HSPO 301  
วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกบัวชิา มศกอ ๓๐๑ 

Writing PO research proposal, doing research, present result, writing final report. 
เขียนโครงการวจิยั ด าเนินการวจิยั น าเสนอผลการวจิยั เขียนรายงานการวจิยัดา้นกายอุปกรณ์ฉบบัสมบูรณ์ 

 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๖๕ 
 

 

ภาคผนวก ๒ : รายละเอยีดอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 
1. รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล 
 
รายวชิาทีรั่บผดิชอบ (ส าหรับหลกัสูตรนานาชาตแิบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 

1. พยาธิวทิยา 
 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

1. อาจารยป์ระจ าภาควชิาพยาธิคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
2. ผูอ้  านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
สถานทีท่ างาน 

1. โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 1. วท.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 2) พ.ศ. 2522 
 2. พ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1) พ.ศ. 2524 
 3. ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิยา) พ.ศ. 2526 
 4. ว.ว. (พยาธิวทิยาคลินิก) พ.ศ. 2528 

5. Ph.D. (Medical Science) พ.ศ. 2535 
 

ผลงานทีไ่ด้รับการตพีมิพ์ในช่วง ๕ ปีหลงั 
 1. ศศิธร สุขถมยา,  นิศารัตน์  โอภาสเกยีรตกิลุ   

 การพฒันาโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรจนได้รับการรับรองจากองค์กรวชิาชีพกายอุปกรณ์นานาชาต ิในระดบัสูงสุด 
อย่าง สมบูรณ์      
เวชบันทึก  2557; 7(1): 36-45 
 

2. Tongtoyai J, Tientadakul P, Chinswangwatanakul W, Opartkiattikul N.  
     Establishment and implementation of an internal quality assessment program for point-of-care glucose testing at  
     the largest public university hospital in Thailand  
     Point of Care.  2012.  11  (1): 37-41. 
 
3. Wongtiraporn W., Luenee P, Opartkiattikul N, Laiwejpithaya S, Sangkarat S, Laiwejpithaya S. 
     Tissue Factor Expression of  Endothelial cell in  Response to Atherosclerotic Risk Factors 
     Siriraj Medical Journal.  2011.  63  (1): 1-3. 
 

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.5.1a/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c5a069e886e3737f242b44006a9e8c5d6814ac2c33847110922b90c7c7eed6cd6c45dd0f428d17358e35d2c558fb8697e9fc8c45b1e56b6b0cba216b6e833afd7e9897ee70c888b62f6f34b0bd599be17ff885c3728755dfc676d2dd458a502b934e690e756591bd3148e91bef91887cc1302b1bf18ae95de565988910c660c5b91e521523e59345b3faac54d61f9a9e2304a3e87201647e767af39eb34be7c51e170d9890d9087319ba9fba434bef3e96527108bbdfbfe1c0f94890235892e2c7412c3034d6d6cf67369f95bb103d820160fb352185597b0
http://thailand.digitaljournals.org/index.php/SRMJ/article/view/6605


หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๖๖ 
 

 
4. Wongkrajang P, Opartkiattikul N, Chinswangwatanakul W, Tientadakul P. (corresponding author) 
    Whole Blood Clotting  Time: Variation of Practice in Coagulation Laboratory, Members of Thailand National  
     External   Quality Assessment Scheme 
    Siriraj Medical Journal.  2011.  63  (3): 81-84. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sirirajmedj.com/content.php?content_id=2593


หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๖๗ 
 

2.  Dr.Kazuhiko Sasaki 
 
รายวชิาทีรั่บผดิชอบ (ส าหรับหลกัสูตรนานาชาตแิบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 

1. กายอุปกรณ์เสริม 
2. กายอุปกรณ์เทียม 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

1. อาจารยป์ระจ าโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
สถานทีท่ างาน 

1. โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

1. Bachelor of Science (Physics) พ.ศ. 2542 
2. Master of Science (Bio-Application and System Engineering) พ.ศ. 2545 
3. Ph.D.(Electronic and Information Engineering) พ.ศ. 2548 
4. Diploma in Prosthetics and Orthotics พ.ศ. 2543 

 
ผลงานทีไ่ด้รับการตพีมิพ์ในช่วง ๕ ปีหลงั 

 1. Sasaki K, Kubo T. 
     Development of Dynamic Casting System (DCS) for artificial leg socket moldering using computer interface 
     13th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics. Leipzig 2010 
 

       2. Rayothee P, Sasaki K 
           Design and Analyses of Stress - Strain Distribution in New Coupling for Lower Limb Prosthesis 
           (CLLP) Using Finite Element Method 
           The 2014 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON) 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๖๘ 
 

3. ผศ.นพ.พิสิฎฐ ์เลิศวานิช 
 
รายวชิาทีรั่บผดิชอบ (ส าหรับหลกัสูตรนานาชาตแิบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 

1. กายอุปกรณ์เสริม 
 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

1. อาจารยป์ระจ าภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
สถานทีท่ างาน 

1. ภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 1. พ.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั ๑) (๒๕๔๒) 
 2. วว.(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์) (๒๕๔๘) 
 3. Research Fellow in Sport Medicine (๒๕๕๒) 

4. Visiting research scholarship in hip arthroscopy and orthopaedic biomechanics (๒๕๕๓) 
 

ผลงานทีไ่ด้รับการตพีมิพ์ในช่วง ๕ ปีหลงั 
1. Kato Y, Ingham SJ, Maeyama A, Lertwanich P, Wang JF, Mifune Y, Kramer S, Smolinshi P, Fu FH. 

Biomechanics of the human triple-bundle anterior cruciate ligament 
Arthroscopy 2012: 28; 247-254. 

 
2. Lertwanich P, Ejnisman L, Torry MR, Giphart JE, Philippon MJ. 

Defining a safrty margin for labral suture anchor insertion using the acetabular rim angle 
Am J Sports Med 2011 : 39 Suppl; 111S-116S 
 

3. Myers CA, Register BC, Lertwanich P, Ejnisman L, Pennington W, Giphart JE, LaPrade RF, Philippon MJ. 
Role of the acetabular labrum and the iliofemoral ligament in hip stability: an in vitro biplane fluoroscopy study 
Am J Sports Med 2011 : 39 Suppl; 85S-91S 
 

4. Lertwanich P, Kato Y, Martins CA, Maeyama A, Ingham SJ, Kramer S, Linde-Rosen M, Smolinski P, Fu FH. 
A biomechanical comparison of 2 femoral fixation techniques for anterior cruciate ligament reconstruction in 
skeletally immature patients: over-the-top fixation versus transphyseal technique 
 Arthroscopy 2011 ; 27: 672-680 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๖๙ 
 

5. Lertwanich P, Ejnisman L, Philippon MJ. 
Comments on “Labral base refixation in the hip: rationale and technique for an anatomic approach to labral 
repair” 
Arthroscopy 2011 ; 27: 303-304 
 

6. Ejnisman L, Philippon MJ, Lertwanich P. 
Femoroacetabular impingement: the femoral side 
Clin Sports Med. 2011; 30: 369-377 
 

7. Ejnisman L, Philippon MJ, Lertwanich P. 
Acetabular labral tears: diagnosis, repair, and a method for labral reconstruction 
Clin Sports Med. 2011; 30: 317-329 
 

8. Lertwanich P, Martins CA, Asai S, Ingham SJ, Smolonski P, Fu FH. 
Anterior cruciate ligament tunnel position measurement reliability on 3-dimensional reconstructed computed 
tomography 
Arthroscopy 2011; 27(3): 391-398 
 

9. Van Eck CF, Martins CA, Kopf S, Lertwanich P, Fu FH, Tashman S. 
Correlation between the 2-dimensional notch width and 3-dimensional notch volume: a cadaveric study 
Arthroscopy 2011; 27(2): 207-212 
 

10. Lertwanich P, Wunnasinthop S, Tharmviboonsri T, Asavamongkolkul A, Kulthanan T. 
Medical Services during the 24th Summer Universiade 
Siriraj Med J 2011; 63: 8-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๗๐ 
 

4.  นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล 
 
รายวชิาทีรั่บผดิชอบ (ส าหรับหลกัสูตรนานาชาตแิบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 

1. กายอุปกรณ์เสริม 
2. กายอุปกรณ์เทียม 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

1. อาจารยป์ระจ าโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
สถานทีท่ างาน 

1. โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

1. วท.บ.(กายอุปกรณ์) พ.ศ. 2549 
2. วศ.ม.(วศิวกรรมชีวการแพทย)์ พ.ศ. 2557 
3. Certificate in Prosthetics and Orthotics Category I พ.ศ. 2554 

 
ผลงานทีไ่ด้รับการตพีมิพ์ 

1. สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
ภาคผนวกท่ี 4 การดูแลตอแขนขา  คู่มอืส าหรับประชาชน.ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขั้นพืน้ฐาน. 2558: 47-52 
 

2. ศูนยสิ์รินธรเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข  
แนวทางเวชปฏิบติัดา้นกายอปุกรณ์ ส าหรับผูป่้วย /คนพิการท่ีสูญเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุทางถนน  
คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติด้านกายอปุกรณ์เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ได้รับบาดเจบ็จากอบัุติเหตทุางถนน  เนือ้เร่ืองท่ี 2 
แนวทางเวชปฏิบัติด้านกายอปุกรณ์ส าหรับผู้ป่วย/คนพิการท่ีสูญเสียอวยัวะจากอุบัติเหตทุางถนน 2555: 2-37 
  

3. Pinitlertsakun J, Charoensuk W.,Rajakornkij M.  
Design of the prosthetics knee component to assist stair ascending gait 
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (IEEE Xplore digital Library), 2013  

 
4. Pinitlertsakun J, Charoensuk W. 

Knee angle prediction during stair ascending gait of trans-femoral amputee 
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (IEEE Xplore digital Library), 2012 
 

5. Pinitlertsakun J, Charoensuk W. 
Knee angle model of prosthesis for stair ascending gait detection 
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (IEEE Xplore digital Library), 2011  



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๗๑ 
 

5.  นางสาวจุฑามณี ปุ่นศิริ 
 
รายวชิาทีรั่บผดิชอบ (ส าหรับหลกัสูตรนานาชาตแิบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 

1. กายอุปกรณ์เสริม 
2. กายอุปกรณ์เทียม 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

1. อาจารยป์ระจ าโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
สถานทีท่ างาน 

1. โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

1. วท.บ.(กายอุปกรณ์) พ.ศ. 2549 
2. วศ.ม.(วศิวกรรมชีวการแพทย)์ พ.ศ. 2557 
3. Certificate in Prosthetics and Orthotics Category I พ.ศ. 2554 

 
ผลงานทีไ่ด้รับการตพีมิพ์ 

1. Poonsiri J, Charoensuk W. 
Surface EMG based controller design for knee rehabilitation devices 
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 2011 , vol., no., pp.131-134, 29-31 Jan. 2012 doi: 
10.1109/BMEiCon.2012.6172035   

 
2. Prasertsakul T,  Poonsiri, J, Charoensuk W.  

Prediction gait during ascending stair by using artificial neural networks 
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 2012, vol., no., pp.1-5, 5-7 Dec. 2012 doi: 
10.1109/BMEiCon.2012.6465464 

 
3. Poonsiri J, Rachagorngij M, Charoensuk W. 

Biomechanical based design of an active knee ankle foot orthosis to augment the knee motions 
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 2014 7th, vol., no., pp.1-5, 26-28 Nov. 2014 doi: 
10.1109/BMEiCON.2014.7017423 

 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๗๒ 
 

6. Dr.Dragana Dragicevic Cvjetkovic 
 
Responsible subject (in distant learning curriculum) 

1. Rehabilitation Medicine 
 
Current Position 

1.  Lecturer on High Medical School Prijedor, course physiotherapy 
 
Working place 

1. Health Center Gradiska, Department of pediatric, Emergency Center 
 
Educational background  
 

Nr Degree Year Institute & University Field 
1. B.Sc. in Science 1973 University of Zagreb Science 
2. M.Sc. in Science 1987 University of Zagreb Science 
3. Diploma of Physiotherapist 

technician 
1998 Medical school Banja  Luka Physiotherapy 

4. Bacelor of Medicine 2004 Faculty of Medicine, Banja Lika Medicine 

5. Specialist certificate in physical 
medicine and rehabilitation 

2012 Faculty of Medicine, Banja Lika Physical and 
Rehabilitation 

6. Master of Medical Science 2014 Faculty of Medicine, Banja Lika Orthopaedic 
Rehabilitation 

 
Glorious biography and award 
1.  General secretary of Association of physical medicine and rehabilitation of Republic of Srpska. 
2. National delagate in European Association of physical medicine and rehabilitation (ESPRM). 
3. Participated in numerous professional and scientific conferences at home and abroad (introductory lecture on the global, 
European and national conferences). 
4. Published a total of 52 professional and scientific papers. 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๗๓ 
 

7. Milan Peric 
 
Responsible subject (in distant learning curriculum) 

1. Integrated Biology 
 
Current Position 

1.  Medical biologist, Cytogenetic analysis in prenatal and postnatal period. 
2. Assistant professor – Lecturing “Cytogenetic techniques” and “Cell culture    and tissue type” 

 
Working place 

1. University Clinical Center Tuzla, Bosnia and Herzegovina  
2. Tuzla University, Medical Faculty, Tuzla, Bosnia and Herzegovina 

 
Educational background  
 

Nr Degree Year Institute & University Field 
1. B.Sc. in Science 2003 University of Tuzla, Faculty of 

National Science 
Science 

2. M.Sc. in Biology 2013 University of Tuzla, Faculty of 
National Science 

Science 

 
Glorious biography and award 

1. Additional courses in Cincinnati Children's Hospital Medical Center, 3333 Burnet Avenue, Cincinnati, Ohio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๗๔ 
 

8. Kristijan Smiljanic 
 
Responsible subject (in distant learning curriculum) 

1. Information Technology in Daily Life 
 
Current Position 

1. Developer manager, WITNET Computer Engineering, Tuzla 
Development and development management larger software projects, that include large databases, distributed data bases, 

development windows and web interfaces. 
2.Administrator and createor of on-line bookstore: knjiga.ba 
2006. started web shop portal for selling books on bosnian language. WEB shop hase all modern fetures, has high encription 

for user data, do payment processing with creadite cards.  
3.General manager and owner of LEFTOR d.o.o. company 
In semptember 2006. I start new company for IT business. Today in company works 7 employee. 
4.Lecturer at summer university in Tuzla, IEEE lecturer 
I was representative of IEEE organisation. I teach students about Open Source database systems in Linux.  

 
Working place 

1. WITNET Computer Engineering, Tuzla, Bosnia and Herzegovina 
2. Administrator and createor of on-line bookstore: knjiga.ba, Bosnia and Herzegovina 
3. LEFTOR d.o.o. company, Tuzla, Bosnia and Herzegovina 
4. University Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina 

 
Educational background       

 
Nr Degree Year Institute & University Field 
1. B.Sc. 2003 Electrical Faculty in Tuzla– department: 

Information Technology 
Information 
Technology 

2. Master's degree for Software 
Engineering 

2009 Electrical Faculty in Tuzla Information 
Technology 

 
Glorious biography and award 

1. Business Startup Center education, business and management, University in Tuzla 
2. Microsoft Certified Professional: Installing, Configuring and Administering Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition. 
3. Course: Rhetorical Skills, Microsoft Croatia, Zagreb 
4. Microsoft Certified Professional 
5. Web administrator and web developer u Tuzlas Citizens Forum 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๗๕ 
 

6. Lecturer in course  WEB Design, Data Studio, Tuzla 
7. WEB Developer, twistedhumor.com, San Diego, California, USA 
8. Developer of Windows application, d.o.o. Zrcalo, Maribor 
9. Conference lecturer, Microsoft Croatia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๗๖ 
 

9. Teodora Zujovic 
 

Responsible subject (in distant learning curriculum) 
1. Integrated Chemistry 

 

Current Position 
1. Analytical Chemist at Institute of Institute of Serbia, Laboratory of Chemistry and Biochemistry, Auto-put za Zagreb 3, 

Belgrade, Serbia 
 

Working place 
1. Institute of Serbia, Laboratory of Chemistry and Biochemistry 

 

Educational background  
 

Nr Degree Year Institute & University Field 
1. B.Sc. in Chemical 

Engineering 
2005 Ohio State Unviersity  Organic 

Chemical 
Technology 
and Polymer 
Engineering 

2. M.Sc. in Organic 
Chemistry 

2011 University of Belgrade Organic 
Chemistry 

 
Glorious biography and award 

1. Hands-on Organic Synthesis, NMR, 2D NMR (COSY, NOESY), ESI, HPLC tandem MS/MS, matrix solid-phase 
dispersion (MSPD), solid-phase extraction (SPE), GC/ECD, AAS, ELISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๗๗ 
 

ภาคผนวก ๓ : ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั ว่าด้วยการศึกษาระดบัอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)    มคอ. ๒ 

๗๘ 
 

ภาคผนวก ๔ : บันทกึความร่วมมอื (MOU) ระหว่างมหาวทิยาลยัมหิดลและ Human Study e.V.  
และองค์กรวชิาชีพกายอปุกรณ์สากล (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO) 


