หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา Human study e.V., คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
Bachelor of Prosthetics and Orthotics Programme (Blended distance learning international program)

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Prosthetics and Orthotics
ชื่อย่อ
กอ.บ.
B.PO.
๓. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่มี
๔. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
๑๔๙ หน่วยกิต
๕. รู ปแบบของหลักสู ตร
๕.๑ รู ปแบบ
เป็ นหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี (๔ ปี ) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาทีใ่ ช้
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นในการจัดการเรี ยนการสอน
๕.๓ การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ โดยวิธีการรับนักศึกษาเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง การรับ
สมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรี ยนทางไกลผสมผสาน)
๕.๔ ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ร่ วมมือกับ Human
Study e.V. และองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์สากล (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO)
๕.๕ การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาเดียว

๑

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)
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๖. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
๖.๑ หลักสู ตรนานาชาติ แบบเรี ยนทางไกลผสมผสาน พ.ศ.๒๕๕๖ เป็ นหลักสู ตรใหม่ แต่ มี เนื้ อหาเหมื อนหลักสู ตร
กายอุ ปกรณศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ตรนานาชาติ ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๔) แต่ จัดการเรี ยนการสอนแบบการเรี ยนทางไกล
ผสมผสาน เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖
๖.๒ สภามหาวิท ยาลัย มหิ ด ล เห็ น ชอบในแนวคิ ด การจัด ท าหลัก สู ต รฯ ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๔๖๙ วัน ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
๖.๓ คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิ ดล พิจารณาหลักสู ตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
๖.๔ ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิ ดล อนุมตั ิหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๖
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยมหิ ดล อนุมตั ิหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔๗๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๖
๗. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา ๒๕๕๙
๘. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
ผูท้ ี่ จบการศึ ก ษาจะสามารถประกอบอาชี พกายอุป กรณ์ ไ ด้ทั่วโลก เช่ น นักกายอุ ปกรณ์ อาจารย์ด้านกายอุปกรณ์
นักวิชาการหรื อนักวิจยั ด้านกายอุปกรณ์ในสถาบันการศึกษาหรื อองค์กรอื่น
๙. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
๑. รศ.ดร พญ นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกลุ
เลขประจาตัวประชาชน ๓ ๑๐๑๖ ๐๐๖๒ XXXX
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
คุณวุฒิการศึกษา
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) (๒๕๒๒) ,พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) (๒๕๒๔) ,
ป.ชั้นสูง(พยาธิวทิ ยา) (๒๕๒๖), วว.(พยาธิ วทิ ยาคลินิก) (๒๕๒๘),
Ph.D.(Medical Science) (๒๕๓๕)
๒. Dr.Kazuhiko Sasaki
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

Passport Number TK๒๗๖XXXX Japan
อาจารย์โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
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.พิสิฎฐ์ เลิศวานิช
ตาแหน่ง

เลขประจาตัวประชาชน ๓ ๗๒๙๙ ๐๐๒๖ XXXX
อาจารย์ประจาภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์และกายภาพบาบัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) (๒๕๔๒), วว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิคส์)
(๒๕๔๘), Research Fellow in Sport Medicine (๒๕๕๒)

คุณวุฒิการศึกษา

๒

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

๔. นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

๕. นางสาวจุฑามณี ปุ่ นศิริ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
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เลขประจาตัวประชาชน ๑ ๑๐๐๘ ๐๐๑๓ XXXX
อาจารย์โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
วท.บ.(กายอุปกรณ์) (๒๕๔๙), วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
(๒๕๕๗), หนังสื ออนุมตั ิ ISPO category ๑ (๒๕๕๔)
เลขประจาตัวประชาชน ๒ ๒๐๐๙ ๐๐๐๐ XXXX
อาจารย์โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
วท.บ. (กายอุปกรณ์) (๒๕๔๙), วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
(๒๕๕๗), หนังสื ออนุมตั ิ ISPO category ๑ (๒๕๕๔)

๑๐. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
(๑)
Human Study e.V. เนิร์นแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(๒) Institute for Rehabilitation and Orthopedics, ซาเกร็ บ, สาธารณรัฐโครเอเชีย
(๓) ISPO โครเอเชีย
(๔) OTOS Orthopedic Company for Fabrication of Prosthetic and Orthotic Devices โอซีเยก สาธารณรัฐโครเอเชีย
(๕) Special Hospital for Rehabilitation and Prosthetics, กรุ งเบลเกรด, สาธารณรัฐเซอร์เบีย
(๖) Munich Meister School for Prosthetics and Orthotics, Category I ISPO
(๗) โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
๑๑. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
๑๑.๑ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก คนพิการที่ ตอ้ งการงานบริ การกายอุปกรณ์มีอยู่ประมาณ ๐.๕% ของ
ประชากรในปี ๒๐๑๐ ประชากรในทวีปแอฟริ กา เอเชีย และลาตินอเมริ กามีประชากรรวมกัน ๖,๐๐๐ ล้านคน ซึ่ งมีคนพิการที่
ต้องการบริ การกายอุปกรณ์ถึงประมาณ ๓๐ ล้านคน และนักกายอุปกรณ์ ๑ คน สามารถดูแลผูป้ ่ วย ๒๐๐ คน ดังนั้นเราจึ ง
ต้อ งการนักกายอุ ป กรณ์ ๑๕๐,๐๐๐ คน เพื่ อ รองรั บ การให้บริ ก ารกลุ่ มคนพิก ารดัง กล่า ว แต่ ส ถานการณ์ จ ริ ง ในปั จจุ บัน มี
สถาบันการศึกษาสามารถผลิตนักกายอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเพียง ๒๗ แห่ง และผลิตได้เพียง ๔๐๐ – ๕๐๐ คนต่อปี เท่านั้น ทั้งนี้
การผลิตนักกายอุปกรณ์ยงั คงเป็ นปั ญหาระดับสากล อันเนื่องจากเป็ นวิชาชีพที่มีความเฉพาะและมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายสู ง ประกอบ
กับการก่ อตั้งสถาบันที่ ไ ด้มาตรฐานสากลเพื่อ ผลิ ตนัก กายอุป กรณ์ ต้อ งลงทุ น ด้านเครื่ องจักรหนัก เครื่ องมื อ วัสดุ อุปกรณ์
ตลอดจนบุคลากรผูส้ อนที่ มีความเชี่ ยวชาญ ส่ งผลให้เกิ ดความขาดแคลนนักกายอุปกรณ์อย่างมากในประเทศที่ กาลังพัฒนา
แม้แต่ในประเทศไทยซึ่งมีคนพิการที่ตอ้ งการใช้กายอุปกรณ์กว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลเปิ ดการเรี ยนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช
๒๕๔๕ ถึ งปั จจุบัน ผลิตนักกายอุปกรณ์ จานวน ๗๑ คน และรั บนักศึ กษาหลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร
นานาชาติ) มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยเป็ นหลักสู ตรที่ ผลิตบัณฑิตด้านกายอุปกรณ์ระดับปริ ญญาตรี เพียงแห่ งเดี ยวใน
ภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ซ่ ึงได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์สากลในระดับปริ ญญา (ISPO category ๑) โดยเป็ นการ
เรี ยนในชั้นเรี ยนแบบปกติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตนักกายอุปกรณ์จึงร่ วมมือกับ Human Study e.V. ประเทศเยอรมัน ซึ่ ง
เป็ นองค์กรที่ ไม่แสวงหาผลกาไร และได้รับการรับรองการจัดการเรี ยนการสอนในระบบการศึ กษาทางไกลแบบผสมผสาน
(Distance learning) จากองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์สากล ในระดับอนุปริ ญญา (ISPO category ๒) การร่ วมมือกันระหว่างสอง
สถาบันจะสามารถเพิ่มจานวนนักกายอุปกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ ว อี กทั้งยังเป็ นหลักสู ตรกายอุปกรณ์ ทางไกลแบบผสมผสาน
๓

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)
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หลักสู ตรแรกของโลกในระดับปริ ญญา และเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสนับสนุนนโยบายของประเทศที่มุ่งเป็ นศูนย์กลางการศึกษา
(Education Hub)
๑๑.๒ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม :
จากการสารวจทางสถิ ติ ขององค์การสหประชาชาติ พ บว่า กลุ่มประเทศแถบเอเชี ย และแปซิ ฟิคมี จานวน
ประชากรที่เป็ นบุคคลพิการมากที่สุดในโลก นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติ ประกาศปี พุทธศักราช ๒๕๒๖ – ๒๕๓๕ เป็ น
ทศวรรษคนพิการแห่ งสหประชาชาติ ส่ งผลให้ประเทศต่างๆ รวมไปถึงองค์การต่างๆในทุกภูมิภาคทัว่ โลก ได้ตื่นตัวในการ
ส่งเสริ มฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างกว้างขวาง มีการติดต่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศองค์การสมาชิกอย่างเป็ น
รู ปธรรม การเสนอแนะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ให้ใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุ ด การป้ องกันความพิการ การสนอง
ความต้องการของคนพิการ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในทุกรู ปแบบต่อประเทศกาลังพัฒนา ตลอดจนรณรงค์เรื่ องสิ ทธิ
และความเท่าเทียมกันในสังคมเพื่อคนพิการ รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมคนพิการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะการช่วย
ตัวเอง การเพิ่มพูนสมรรถภาพทางกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสังคมของคนพิการ อี กทั้งยังเสริ มสร้างความเข้าใจอันดี ร่วมกัน
ระหว่างคนพิการและคนปกติ
ดังนั้น คนพิการที่ได้รับบริ การการรักษาและฟื้ นฟูโดยนักกายอุปกรณ์ที่มีความรู ้ความสามารถได้มาตรฐานและ
เข้าถึงได้ง่าย จะสามารถกลับไปดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข กลายเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศของ
ตนเองต่อ ไป หมายถึ งความต้องการนักกายอุป กรณ์ ที่ มีความรู ้ ความสามารถในการผลิ ตกายอุป กรณ์ เพื่อฟื้ นฟูค นไข้ โดย
การศึ ก ษาทางไกลแบบผสมผสานนี้ จ ะช่ ว ยให้ผลิ ต นัก กายอุป กรณ์ ที่มี คุ ณภาพมารองรั บ กลุ่ มคนพิก ารเหล่ า นี้ ใ ห้ส ามารถ
ดารงชีวติ ยูใ่ นสังคมอย่างเท่าเทียมและมีความสุข
๑๒. ผลกระทบจาก ข้ อ ๑๑.๑ และข้ อ ๑๑.๒ ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสู ตร
เมื่ อสถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒ นธรรมก าลังด าเนิ นไปในทิ ศทางดัง กล่ า วข้างต้น การพัฒ นา
หลักสู ตรนี้ ให้เป็ นหลักสู ตรนานาชาติและเป็ นการเรี ยนผสมผสานแบบทางไกล (Blended Distance Learning) จะช่วยพัฒนา
บุคลากรในภูมิภาคอาเซียนด้านกายอุปกรณ์ให้มีความรู ้ความสามารถระดับมาตรฐานสากล และเผยแพร่ ชื่อเสี ยงเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดลและประเทศไทยให้เป็ นที่รู้จกั ในระดับสากล
เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอนกายอุปกรณ์ทางไกลของ Human Study ในระดับ ISPO
category ๒ ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือระว่าง Don Bosco University ในเรื่ องการศึกษาผ่านทางเวปไซด์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทัว่
โลก และความพร้อมของโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร ซึ่งมีศกั ยภาพสูงในด้านการศึกษา ความร่ วมมือระหว่างสองสถาบันนี้ จะ
ทาให้เกิดการพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนทางไกลมาตรฐาน ISPO Category ๑ ขึ้นเป็ นครั้งแรก ซึ่ งสามารถให้การศึกษาแก่
ช่างผูป้ ฏิบตั ิงานด้านกายอุปกรณ์ จากทัว่ ทุกมุมโลกได้โดยไม่ตอ้ งลาออกหรื อหยุดการทางานเพื่อการศึกษาเพียงอย่างเดียว สิ่ งที่
สาคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสู ตรนี้ คือการได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากองค์กรระดับนานาชาติ เช่น ISPO, WHO, และ
International Committee of Red Cross ซึ่ งมีความต้องการให้หลักสู ตรมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยัง่ ยืน รวมทั้งเป็ น
ประโยชน์ให้แก่คนทัว่ โลก
๑๒.๒ ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีวสิ ยั ทัศน์เพื่อมุ่งสู่ความเป็ นมหาวิทยาลัย ๑ ใน ๑๐๐ อันดับชั้นนาของโลก และ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็ นโรงพยาบาลของแผ่นดิ นและมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในระดับสากล โดยได้มี
การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ความเป็ นเลิศด้านการศึกษา (Teaching and Learning Excellence) ดังนั้น หลักสู ตรซึ่ งผลิตบัณฑิต
กายอุปกรณ์ซ่ ึงเป็ นบุคลากรทางด้านสุขภาพจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจของสถาบัน
๔
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ความร่ วมมือระหว่าง Human Study และ โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร ในข้อตกลงการร่ วมมือและเปิ ดเผย
ข้อมูลความรู ้ค วามเชี่ยวชาญระหว่างกันสาหรับการจัดทาหลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ แบบเรี ยนทางไกล
ผสมผสาน) ที่โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร แต่ละฝ่ ายจะเคารพต่อหลักปรัชญา หลักจรรยาบรรณระหว่างกันของทุกๆ ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณของอาชีพ กฎหมายข้อบังคับ การเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่ทาขึ้นในกรอบของโครงการ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญของ Human study จะให้ความร่ วมมือและเปิ ดเผยข้อมูลความรู ้ ความเชี่ยวชาญ เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมระบบการศึกษา
ทางไกล บริ หารการจัดการ ระบบ E – Learning ซึ่ งจะรวมไปถึงการพัฒนา Web portal และโปรแกรมแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ
ให้กบั โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร โดยทั้งสองสถาบันจะสามารถเข้าถึงระบบและเครื่ องมืออุปกรณ์ที่จาเป็ น รวมทั้งวิธีการสอน
และการเรี ยนรู ้ การอัพเกรดโปรแกรมให้ประสบความสาเร็ จ
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
-
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หมวดที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสู ตร
สร้างบัณฑิตกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม มีเจตคติอนั ดีงามในการประกอบวิชาชีพ และมีความรู ้
ความสามารถทางด้านกายอุปกรณ์โดยมีพ้นื ฐานทางการแพทย์
๑.๒ ความสาคัญ
นักกายอุปกรณ์เป็ นบุคลากรด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูที่ทาหน้าที่ช่วยในการประดิ ษฐ์ดดั แปลงอุปกรณ์ภายนอกแก่
ผูป้ ่ วยผูพ้ ิการ การผลิ ตนักกายอุปกรณ์ จึงเป็ นเรื่ อ งสาคัญ ที่ จะช่ วยให้ง านฟื้ นฟูสมรรถภาพเป็ นไปด้วยดี ปั จจุ บันหลักสู ต ร
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิ ดลเป็ นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตกายอุปกรณ์เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรนักกายอุปกรณ์นานาชาติ (International Society of Prosthetics and Orthotics, ISPO)
ในระดับที่ ๑ ซึ่ งมาตรฐานดังกล่าวเป็ นมาตรฐานในระดับนานาชาติของการผลิตบัณฑิตด้านกายอุปกรณ์ระดับปริ ญญาตรี ตาม
คาแนะนาขององค์การอนามัยโลก ดังนั้น การพัฒนาหลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตให้เป็ นหลักสู ตรนานาชาติแบบเรียน
ทางไกลผสมผสาน โดยมีการสอนเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นนับว่าเป็ นการขยายโอกาสให้นกั เรี ยนนักศึกษาต่างชาติทวั่
โลก และเป็ นการขยายผลการผลิตบัณฑิตให้ได้นกั กายอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานออกไปรับใช้เพื่อนมนุษย์ในสังคมโลก โดยเฉพาะ
ประเทศที่กาลังพัฒนา ซึ่งเป็ นการยังประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ และยังเป็ นการสอดคล้องกับเป้ าหมายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่
ระดับสากล รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่ตอ้ งการเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ (Educational hub) ด้วย
การเรี ยนทางไกล เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ช่างผูป้ ฏิบตั ิงานด้านกายอุปกรณ์อยูแ่ ล้ว เข้าถึงระบบการศึกษาที่เป็ นทางการ
โดยไม่ตอ้ งลางานที่ทาอยูเ่ พื่อมาเรี ยนในรู ปแบบปกติ ช่างเหล่านี้ มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีแรงผลักดันสู งในการเรี ยน การ
ร่ วมมือกับ Human Study e.V. จะเป็ นโอกาสสาคัญที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพื่อยกระดับงานบริ การกายอุปกรณ์ ของประเทศในแถบเอเชี ย แอฟริ กา และยุโรปตะวันออกให้ทัดเที ยมกับอารยประเทศ
ตลอดจนทาให้มหาวิทยาลัยมหิ ดลเป็ นที่รู้จกั มากขึ้นในนานาประเทศ
๑.๓ วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ผลิตนักกายอุปกรณ์ ทมี่ คี ุณสมบัตดิ งั นี้
๑. มีความรู ้ความสามารถในด้านการประดิษฐ์ ดัดแปลงกายอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะอาชีพและเศรษฐ
ฐานะของผูร้ ับบริ การ
๒. มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ใฝ่ หาความรู ้และสามารถติดตามความก้าวหน้าของ
วิชาชีพ
๓. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับปั ญหาสาธารณสุ ขในสาขาวิชากายอุปกรณ์ และสามารถเสนอแนวทางการ
ป้ องกันและแก้ไขที่เหมาะสม
๔. เป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรมอันดีงาม รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งเคารพและปกป้ อง
สิ ทธิของผูร้ ับบริ การ
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูป้ ่ วย ผูร้ ่ วมงานตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
การพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรี ยนทางไกลผสมผสาน) พัฒนาจากหลักสู ตร
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยคงร่ างหลักสู ตรเดิมที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก
องค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์สากลนานาชาติ ในระดับที่ ๑ ไว้ แต่พฒั นาวิธีการสอนเป็ นแบบทางไกลร่ วมกับการสอนภาคปฏิบตั ิ
ที่สถาบันการศึกษาภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ องค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์สากลนานาชาติ จะทาการติดตาม ดูแลตั้งแต่เริ่ ม
โครงการ เพื่อให้มนั่ ใจว่าหลักสูตรเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

การพัฒ นาการเรี ย นการสอนเป็ นแบบ
ทางไกล ให้สอดคล้องกับหลักการการจัด
การศึกษาที่เน้นการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง

๑. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ สนับสนุ น
การเรี ยนการสอนแบบทางไกล

๑. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบทางไกล
๒. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรี ยนแบบ
ทางไกล
๓. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตร

การพัฒนาการเรี ยนการสอนเป็ นแบบการ เพิ่ ม พูน ประสบการณ์ การออกแบบการ ๑. ผลการประเมินประสิ ทธิภาพการจัดการ
ฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน
สอนให้อาจารย์ใ นลักษณะการฝึ กอบรม เรี ย นการสอนแบบการฝึ กอบรมในขณะ
ในขณะปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
๒. ระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
แผนการปรับหลักสู ตรให้มีความทันสมัย
มี ก ารบู ร ณาการสอดคล้ อ ง ค านึ ง ถึ ง
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ และผูม้ ี ส่ วนได้ส่ว น
เสี ย

๑. จัด สัม มนาระหว่า งอาจารย์แ หล่ ง ฝึ ก
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
๒. จัดกิ จกรรมพัฒนาการเรี ยนการสอน
แบบบูรณาการ

๗

๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาต่อ
หลักสูตร
๒. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิ ต
ต่อคุณภาพของบัณฑิต
๓. ระดับ ความพึ ง พอใจของแหล่ ง ฝึ ก
ปฏิบตั ิการทางกายอุปกรณ์
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ (ทวิภาค/ไตรภาค/จตุรภาค)
เป็ นระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสู ตร
๒.๑ วัน–เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ในการเรี ยนทางไกลแบบผสมผสานนั้น จะทาการมอบหมายงานให้นกั ศึกษาโดยใช้ระบบ internet ผ่านทาง
เวปไซด์ ในห้องเรี ยนเสมือนจริ ง นักศึกษาสามารถเข้าห้องเรี ยนในทุกเวลาที่ตนเองว่าง และสามารถเข้าจนกว่าจะสิ้ นสุ ดตาม
เวลาที่ กาหนด การเรี ยนแบบถ่ายทอดสดจะจัดขึ้นในแต่และสัปดาห์ ส่ วนการเรี ยนภาคปฏิ บัติและการสอบจะถูกจัดขึ้ นใน
สถานที่ส่วนกลางได้กาหนดไว้
๒.๒ คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
๑. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าระดับ High school ของประเทศที่สาเร็ จ
การศึ กษา โดยมีคุณสมบัติตามระเบี ยบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิ ดล ไม่มีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายหรื อจิตใจที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
๒. สอบผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
๓. ในกรณี ที่เรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ ต้องมีระดับคะแนน TOEFL หรื อเทียบเท่า ตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป
(paper based) ในกรณี ที่ ไ ด้ค ะแนน TOEFL ๔๕๐ – ๔๙๙ คะแนน และได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสู ตร และต้องเข้ารับการศึ กษาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ก่อนเข้าศึกษาต่อ
๔. เกณฑ์ในการรับช่างกายอุปกรณ์เข้าศึกษาดังนี้
- เป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง สาขาเทคนิ คกายอุปกรณ์ จากสถาบันที่ ได้รับการ
รับรองระดับ ISPO Category ๒ หรื อ เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
เทคนิคกายอุปกรณ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ หรื อ หลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
กายอุ ป กรณ์ เ สริ ม และกายอุ ป กรณ์ เ ที ย มจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข พร้ อ มทั้ง ส าเร็ จ
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาใดสาขาหนึ่ง
- ในกรณี ที่เรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษ ต้องมีระดับคะแนน TOEFL หรื อเทียบเท่า ตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป
(paper based) หากได้ค ะแนน TOEFL ๔๕๐ – ๔๙๙ คะแนน ต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการคัด เลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในหลัก สู ต ร และต้อ งเข้า รั บ การศึ ก ษาปรั บ พื้ น ฐาน
ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาต่อ
- ได้รับการอนุมตั ิจากต้นสังกัด และมีหนังสื อรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา
- ไม่มีความพิการทางร่ างกายและจิตใจที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนด้านกายอุปกรณ์
- มีประสบการณ์ทางคลินิกไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
๘
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๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- ไม่มี
๒.๔ กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ ๒.๓
- ไม่มี
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จานวนนักศึกษา
ปี การศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
จานวนที่คาดว่าจะรับ
๑๕
๐
๓๐
๐
จานวนที่คาดว่าจะจบ
๐
๐
๐
๑๐
จานวนสะสม
๑๕
๑๕
๔๕
๔๐

๒๕๖๐
๓๐
๐
๖๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
Human Study e.V. จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นหลัก
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ) นักศึกษาต้องมาเรี ยนภาคปฏิบตั ิ และการสอบตามสถานที่ที่กาหนด ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
๓.๑ หลักสู ตร
๓.๑.๑ จานวนหน่ วยกิต :
๓.๑.๒ โครงสร้ างหลักสู ตร :
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษา
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
(ส่ วนทีจ่ ดั เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป)
(๒) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
(ส่ วนทีจ่ ดั เป็ นพืน้ ฐานวิชาชีพฯ)
 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานด้ านกายอุปกรณ์
 กลุ่มวิชากายอุปกรณ์
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๙

๑๔๙ หน่ วยกิต
๓๐
๑๐
๙
๑๑

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๑๑๓ หน่ วยกิต
๒ หน่วยกิต
๒๐
๖
๘๕
๖

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาต่อไปนี้เรี ยงลาดับตามหมวดวิชา กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวิชาเรี ยงลาดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาอังกฤษ หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตวั หน่วย
กิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจานวนชัว่ โมงของการเรี ยนการสอนแบบบรรยายและปฏิบตั ิต่อสัปดาห์ตลอด
ภาคการศึกษา
(๑) ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสู ตร
รหัสรายวิชาในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็ น ๒ ส่วน ดังนี้
(ก) ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังนี้
- ตัวอักษร 2 ตัวแรก เป็ นอักษรย่อชื่อสถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่
มศ และ HS หมายถึง Human Study e.V.และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ตัวอักษร 2 ตัวหลัง เป็ นอักษรย่อชื่อรายวิชา/ภาควิชา/โครงการที่รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอน
Human Study e.V.และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
อักษรย่ อ
ชื่อเต็มภาควิชา/โครงการ
คณิ ตศาสตร์
คณ MA
เคมี
คม CH
ชีววิทยา
ชว BI
ฟิ สิ กส์
ฟส PY
คอมพิวเตอร์
คพ CO
สังคมศาสตร์
สค SS
มนุษยศาสตร์
มน HU
ภาษาอังกฤษ
ภอ EN
กายอุปกรณ์
กอ PO
กายวิภาคศาสตร์
กว AN
พยาธิวทิ ยา
พย PA
สรี รวิทยา
สร PS
แพทยศาสตร์
พศ ME
(ข) ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร ในรายวิชาเดียวกัน ใช้หมายเลขตามหลักสูตรกายอุปกรณศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีความหมายดังนี้
 เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงระดับชั้นปี ที่กาหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ
 เลขตัวที่สอง (หลักสิ บ) แสดงถึงกลุ่มวิชา
 กลุ่มวิชาที่ไม่ใช้ดา้ นกายอุปกรณ์
ใช้เลข x๐x
 กลุ่มวิชากายอุปกรณศาสตร์
o รายวิชาเลือกด้านกายอุปกรณ์
ใช้เลข x๑x
o รายวิชากายอุปกรณ์และกายอุปกรณ์พ้นื ฐาน
ใช้เลข x๖x
o รายวิชากายอุปกรณ์เสริ ม
ใช้เลข x๗x
o รายวิชากายอุปกรณ์เทียม
ใช้เลข x๘x
o รายวิชากายอุปกรณ์คลินิกและประสบการณ์คลินิก ใช้เลข x๙x
๑๐
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 เลขตัวที่สาม (หลักหน่วย) แสดงถึงอนุกรมรายวิชา
(๒) รายวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาต่อไปนี้ เรี ยงลาดับตามหมวดวิชา กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เรี ยงลาดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข

หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี เรี ยงลาดับตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชา ระบุตวั เลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บมีความหมายดังนี้

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรื ออภิปรายปั ญหา หรื อการศึกษาที่เทียบเท่าที่ใช้เวลา ๑
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ ชัว่ โมง และศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๓๐
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง หรื อการศึกษาที่เทียบเท่า ที่ใช้เวลา ๒ – ๓ ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ หรื อ ๓๐ – ๔๕ ชัว่ โมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๑๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

การฝึ กงาน หรื อการฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิชาชีพ) หรื อการทาโครงงาน หรื อกิจกรรมการ
เรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ ใช้เวลา ๓ – ๖ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๔๕ – ๙๐ ชัว่ โมง และศึ กษาด้วยตนเอง
๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๑๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ตัวอย่างแสดงจานวนชัว่ โมงของการจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิต่อสัปดาห์ตลอด
ภาคการศึกษา เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิ ต มีการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาคปฏิบตั ิ ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์

๑๑

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

๓๐ หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
HSHU 101
มศมน ๑๐๑
HSHU 102
มศมน ๑๐๒
HSSS 101
มศสค ๑๐๑

Comparative Culture
วัฒนธรรมเปรี ยบเทียบ
Rhetoric for Leadership
วาทศาสตร์สาหรับภาวะผูน้ า
Man and Society
มนุษย์และสังคม

๖ หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)

English Level 1
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
English Level 2
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
English Level 3
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓

๙ หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)

กลุ่มวิชาภาษา
HSEN 101
มศภอ ๑๐๑
HSEN 102
มศภอ๑๐๒
HSEN 103
มศภอ๑๐๓

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ส่ วนทีจ่ ดั เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป)
HSCO 101
มศคพ ๑๐๑
HSBI 101
มศชว ๑๐๑
HSCH 101
มศคม ๑๐๑
HSMA 101
มศคณ ๑๐๑
HSMA 102
มศคณ ๑๐๒
HSPY 101
มศฟส ๑๐๑

Information Technology in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ สมัยใหม่
Integrated Biology
ชีววิทยาบูรณาการ
Integrated Chemistry
เคมีบูรณาการ
Calculus
แคลคูลสั
Statistics for Health Science
สถิติศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Elementary Physics for Health Science
ฟิ สิ กส์เบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๑๕
หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (3-0-6) *
๒ (๓-๐-๖) *

* รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป ๒ หน่วยกิต วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑ หน่วยกิต

๑๒

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ

๑๑๓ หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ส่ วนทีจ่ ดั เป็ นพืน้ ฐานวิชาชีพฯ)
HSPY
มศฟส
HSPY
มศฟส

102
๑๐๒
101
๑๐๑

มคอ. ๒

General Physics Laboratory
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป
Elementary Physics for Health Science
ฟิ สิ กส์เบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒ หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (3-0-6) *
๑ (๓-๐-๖) *

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
HSAN 201
มศกว ๒๐๑
HSPA 201
มศพย ๒๐๑
HSPO 201
มศกอ ๒๐๑
HSPO 202
มศกอ ๒๐๒
HSPO 203
มศกอ ๒๐๓
HSPO 301
มศกอ ๓๐๑
HSPO 401
มศกอ ๔๐๑
HSPS 201
มศสร ๒๐๑

๒๐ หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
Anatomy
4 (3-2-7)
กายวิภาคศาสตร์
๔ (๓-๒-๗)
Pathology
3 (2-2-5)
พยาธิวทิ ยา
๓ (๒-๒-๕)
Biomechanics 1
2 (2-0-4)
ชีวกลศาสตร์ ๑
๒ (๒-๐-๔)
Biomechanics 2
2 (2-0-4)
ชีวกลศาสตร์ ๒
๒ (๒-๐-๔)
Rehabilitation Medicine
3 (3-0-6)
เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
๓ (๓-๐-๖)
Research Process in Prosthetics and Orthotics
3 (2-2-5)
กระบวนการวิจยั ด้านกายอุปกรณ์
๓ (๒-๒-๕)
Psychology and Psychiatry
1 (1-0-2)
พื้นฐานด้านจิตวิทยา และจิตเวชศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
Physiology
2 (1-2-3)
สรี รวิทยา
๒ (๑-๒-๓)

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานด้ านกายอุปกรณ์
HSPO 161
มศกอ ๑๖๑
HSPO 261
มศกอ ๒๖๑

Introduction to Prosthetics and Orthotics 1
กายอุปกรณ์ข้ นั แนะนา ๑
Introduction to Prosthetics and Orthotics 2
กายอุปกรณ์ข้ นั แนะนา ๒

๖ หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
3 (2-2-5)
๓ (๒–๒-๕)
3 (1-4-4)
๓ (๑-๔-๔)

* รายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป ๒ หน่วยกิต วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑ หน่วยกิต
๑๓

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

กลุ่มวิชากายอุปกรณ์
HSPO 271
มศกอ ๒๗๑
HSPO 272
มศกอ ๒๗๒
HSPO 281
มศกอ ๒๘๑
HSPO 282
มศกอ ๒๘๒
HSPO 291
มศกอ ๒๙๑
HSPO 361
มศกอ ๓๖๑
HSPO 362
มศกอ ๓๖๒
HSPO 371
มศกอ ๓๗๑
HSPO 372
มศกอ ๓๗๒
HSPO 373
มศกอ ๓๗๓
HSPO 374
มศกอ ๓๗๔
HSPO 381
มศกอ ๓๘๑
HSPO 382
มศกอ ๓๘๒
HSPO 391
มศกอ ๓๙๑
HSPO 392
มศกอ ๓๙๒
HSPO 393
มศกอ ๓๙๓
HSPO 394
มศกอ ๓๙๔
HSPO 471
มศกอ ๔๗๑

Orthotics 1
กายอุปกรณ์เสริ ม ๑
Orthotic Practice I
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม ๑
Prosthetics 1
กายอุปกรณ์เทียม ๑
Prosthetic Practice 1
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม ๑
Clinical Orthotics and Prosthetics 1
กายอุปกรณ์คลินิก ๑
Upper Limb Orthotics and Prosthetics
กายอุปกรณ์แขน
Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์แขน
Orthotics 2
กายอุปกรณ์เสริ ม ๒
Orthotic Practice 2
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม ๒
Orthotics 3
กายอุปกรณ์เสริ ม ๓
Orthotic Practice 3
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม ๓
Prosthetics 2
กายอุปกรณ์เทียม ๒
Prosthetic Practice 2
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม ๒
Clinical Orthotics and Prosthetics 2
กายอุปกรณ์คลินิก ๒
Clinical Experience 1
ประสบการณ์คลินิก ๑
Clinical Orthotics and Prosthetics 3
กายอุปกรณ์คลินิก ๓
Clinical Experience 2
ประสบการณ์คลินิก ๒
Orthotic Advance
กายอุปกรณ์เสริ มขั้นสูง
๑๔

มคอ. ๒

๘๕ หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
3 (0-9-3)
๓ (๐-๙-๓)
4 (2-6-6)
๔ (๒-๖-๖)

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

HSPO 481
มศกอ ๔๘๑
HSPO 482
มศกอ ๔๘๒
HSPO 483
มศกอ ๔๘๓
HSPO 491
มศกอ ๔๙๑
HSPO 492
มศกอ ๔๙๒
HSPO 493
มศกอ ๔๙๓

Prosthetics 3
กายอุปกรณ์เทียม ๓
Prosthetic Practice 3
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม ๓
Prosthetic Advance
กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง
Clinical Orthotics and Prosthetics 4
กายอุปกรณ์คลินิก ๔
Clinical Experience 3
ประสบการณ์คลินิก ๓
Clinical Experience 4
ประสบการณ์คลินิก ๔

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
HSMA 103
มศคณ ๑๐๓
HSCO 401
มศคพ ๔๐๑
HSME 301
มศพศ ๓๐๑
HSME 401
มศพศ ๔๐๑
HSME 402
มศพศ ๔๐๒
HSME403
มศพศ ๔๐๓
HSEN 104
มศภอ ๑๐๔
HSPO 411
มศกอ ๔๑๑
HSPO 412
มศกอ ๔๑๒
HSPO 413
มศกอ ๔๑๓
HSPO 414
มศกอ ๔๑๔

มคอ. ๒

3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
4 (2-6-6)
๔ (๒-๖-๖)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
4 (0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)
๖ หน่ วยกิต

จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
Mathematics
4 (4-0-8)
คณิ ตศาสตร์
๔ (๔-๐-๘)
Information Technology 2
2 (2-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Advanced Anatomy , Pathology and Biomechanics 3 (3-0-6)
บทนากายวิภาคศาสตร์ พยาธิวทิ ยาขั้นสูงและชีวกลศาสตร์ข้ นั สูง
๓ (๓-๐-๖)
Applied Anatomy
2 (2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์
๒ (๒-๐-๔)
Advanced Pathology
2 (2-0-4)
พยาธิวทิ ยาขั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
Advanced Biomechanics Practice
2 (2-0-4)
ชีวกลศาสตร์ข้ นั สูง
๒ (๒-๐-๔)
English Level 4
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
Rehabilitation Practice
2 (0-6-2)
เวชศาสตร์ฟ้ื นฟูภาคปฏิบตั ิ
๒ (๐-๖-๒)
Prosthetic and Orthotic Experience
2 (0-6-2)
ประสบการณ์กายอุปกรณ์
๒ (๐-๖-๒)
Shoe Modifications
2 (1-3-3)
การปรับแก้รองเท้า
๒ (๑-๓-๓)
Research Project in Prosthetics and Orthotics
2 (0-6-2)
โครงการวิจยั ด้านกายอุปกรณ์
๒ (๐-๖-๒)
๑๕

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

๓.๔ แผนการศึกษา
Study Plan
1 Year
The first semester
HSBI

101

Integrated Biology

Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study)
3 (3-0-6)

มศชว

๑๐๑

ชีววิทยาบูรณาการ

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

วาทศาสตร์สาหรับภาวะผูน้ า

๒ (๒-๐-๔)

HSSS

101

Man and Society

2 (2-0-4)

มศสค

๑๐๑

มนุษย์และสังคม

๒ (๒-๐-๔)

HSEN

101

English Level 1

3 (2-2-5)

มศภอ

๑๐๑

ภาษาอังกฤษระดับ ๑

๓ (๒-๒-๕)

HSPO

161

Introduction to Prosthetics and Orthotics 1

3 (2-2-5)

มศกอ

๑๖๑

กายอุปกรณ์ข้ นั แนะนา ๑

๓ (๒-๒-๕)

XXXX

XXX

Elective

2 (2-0-4)

XXXX

XXX

วิชาเลือกเสรี

๒ (๒-๐-๔)

Total credits

20 credits

๑๖

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

The second semester
Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study)
HSCO 101

Information Technology in Daily Life

3 (3-0-6)

มศคพ

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ สมัยใหม่

๓ (๓-๐-๖)

HSMA 102

Statistics for Health Science

2 (2-0-4)

มศคณ ๑๐๒

สถิติศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒ (๒-๐-๔)

HSPY 102

General Physics Laboratory

1 (0-3-1)

มศฟส ๑๐๒

ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป

๑ (๐-๓-๑)

HSPY 101

Elementary Physics for Health Science

3 (3-0-6)

มศฟส ๑๐๑

ฟิ สิ กส์เบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๓ (๓-๐-๖)

HSHU 101

Comparative Culture

2 (2-0-4)

มศมน ๑๐๑

วัฒนธรรมเปรี ยบเทียบ

๒ (๒-๐-๔)

HSEN 102

English Level 2

3 (2-2-5)

มศภอ

ภาษาอังกฤษระดับ ๒

๓ (๒-๒-๕)

HSEN 103

English Level 3

3 (2-2-5)

มศภอ

ภาษาอังกฤษระดับ ๓

๓ (๒-๒-๕)

XXXX XXX

Elective

2 (2-0-4)

XXXX XXX

วิชาเลือกเสรี

๒ (๒-๐-๔)

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

Total credits

19 credits

๑๗

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)
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2 Year

The first semester
Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study)
HSAN

201

Anatomy

4 (3-2-7)

มศกว

๒๐๑

กายวิภาคศาสตร์

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

เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู

๓ (๓-๐-๖)

HSPO

261

Introduction to Prosthetics and Orthotics 2

3 (1-4-4)

มศกอ

๒๖๑

กายอุปกรณ์ข้ นั แนะนา ๒

๓ (๑-๔-๔)

HSPA

201

Pathology

3 (2-2-5)

มศพย

๒๐๑

พยาธิวทิ ยา

๓ (๒-๒-๕)

HSPS

201

Physiology

2 (1-2-3)

มศสร

๒๐๑

สรี รวิทยา

๒ (๑-๒-๓)

Total credits

19 credits

๑๘

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

The second semester
Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study)
HSPO

271

Orthotics 1

3 (3-0-6)

มศกอ

๒๗๑

กายอุปกรณ์เสริ ม ๑

๓ (๓-๐-๖)

HSPO

272

Orthotic Practice 1

4 (0-12-4)

มศกอ

๒๗๒

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม 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

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม 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

๑๙

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

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

กระบวนการวิจยั ด้านกายอุปกรณ์

๓ (๒-๒-๕)

HSPO

371

Orthotics 2

3 (3-0-6)

มศกอ

๓๗๑

กายอุปกรณ์เสริ ม ๒

๓ (๓-๐-๖)

HSPO

372

Orthotic Practice 2

4 (0-12-4)

มศกอ

๓๗๒

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม 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

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม 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

๒๐

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

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

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์แขน

๔ (๐-๑๒-๔)

HSPO

373

Orthotics 3

2 (2-0-4)

มศกอ

๓๗๓

กายอุปกรณ์เสริ ม ๓

๒ (๒-๐-๔)

HSPO

374

Orthotic Practice 3

3 (0-9-3)

มศกอ

๓๗๔

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม 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

๒๑

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

4 Year
The first semester
Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study)
HSPO

401

Basic Psychology and Psychiatry

1 (1-0-2)

มศกอ

๔๐๑

พื้นฐานด้านจิตวิทยา 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

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม 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

วิชาเลือกเสรี

๒ (๐-๖-๒)

Total credits

18 credits

๒๒

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

The second semester
Number of Credits (Lecture-Lab-Self Study)
HSPO

471

Orthotic Advance

4 (2-6-6)

มศกอ

๔๗๑

กายอุปกรณ์เสริ มขั้นสูง

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

๒๓

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ๑ : คาอธิบายรายวิชา
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์ ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
๓. ๒. ๑ อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
๑.

รศ.ดร พญ นิศารัตน์
ตาแหน่ง

โอภาสเกียรติกลุ
อาจารย์ประจาภาควิชาพยาธิวทิ ยาคลินิก ,
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) ,พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) , ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา),
ว.ว.(พยาธิ วทิ ยาคลินิก), Ph.D.(Medical Science)

คุณวุฒิการศึกษา
๒. Dr.Kazuhiko
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

Sasaki

๓. ผศ.นพ.พิสิฎฐ์
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

เลิศวานิช

๔. นางสาว จุฑามาศ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

พินิจเลิศสกุล

๕. นางสาวจุฑามณี
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

ปุ่ นศิริ

๖.

Dragicevic Cvjetkovic

Dr.Dragana
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
Bachelor of Science (Physics), Master of Science (Bio-Application and
System Engineering), Ph.D.(Electronic and Information Engineering),
Diploma in Prosthetics and Orthotics
อาจารย์ประจาภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิคส์และกายภาพบาบัด
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), วว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิคส์),
Research Fellow in Sport Medicine, Visiting research scholarship in hip
arthroscopy and orthopaedic biomechanics

อาจารย์โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
วท.บ.(กายอุปกรณ์), วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์), หนังสื ออนุมตั ิ
ISPO category ๑

อาจารย์โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
วท.บ. (กายอุปกรณ์), วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์), หนังสื ออนุมตั ิ
ISPO category ๑

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.

๒๔

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

๗. Milan
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
๘. Kristijan
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
๙. Teodora
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

มคอ. ๒

Peric
Instructor, Human Study e.V.
B.Sc. in Biology, M.Sc. in Biology
Smiljanic
Instructor, Human Study e.V.
B.Sc. in Information Technology, Master of Software Engineering
Zujovic
Instructor, Human Study e.V.
B.Sc. in Chemical Engineering, M.Sc. in Organic Chemistry

๓.๒.๒ อาจารย์ พเิ ศษ
๑. อาจารย์พิเศษจาก Prosthetic and Orthotic Munich Meisterschule, Germany
๒. อาจารย์พิเศษจากโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
๓. อาจารย์พิเศษจาก ISPO
๔. อาจารย์พิเศษจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีมาตรฐานสูงทางการศึกษา เช่น North Western University
๔. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ (การฝึ กงาน)
นักศึกษาที่จะรับเข้ามาศึกษานั้น จะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานทางด้านกายอุปกรณ์เป็ นประจาทุกวันอยูแ่ ล้วในสถานที่ทางาน ซึ่ง
จะทางานร่ วมกับ แพทย์ นักกายภาพบาบัด และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆในโรงพยาบาลเพื่อผลิตอุปกรณ์ให้แก่คนไข้และคน
พิการ
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
๑. สามารถเลือกและประยุกต์ความรู ้ในการทากายอุปกรณ์ได้
๒. สามารถปฏิบตั ิทกั ษะและหัตถการในการทากายอุปกรณ์ได้
๓. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ / ปั ญหา และสังเคราะห์ หรื อวางแผนการดาเนิ นการ / พัฒนางาน /สร้ าง
นวัตกรรมได้
๔. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
๕. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา รับผิดชอบ และเจตคติที่ดีในการทางาน
๔.๒ – ๔.๓ ช่ วงเวลา – การจัดเวลาและตารางสอน
วิชา

ชั้นปี ที่

ภาคการศึกษา

การจัดเวลาและตารางสอน

HSPO 291 Clinical Orthotics and Prosthetics 1
มศกอ ๒๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๑
HSPO 391 Clinical Orthotics and Prosthetics 2
มศกอ ๓๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๒
HSPO 392 Clinical Experience 1
มศกอ ๓๙๒ ประสบการณ์คลินิก ๑

๒

๒

๓

๑

๓

๒

รวม ๔ สัปดาห์ ตามช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน
รวม ๔ สัปดาห์ ตามช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน
รวม ๔ สัปดาห์ ตามช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน

๒๕

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

HSPO 393 Clinical Orthotics and Prosthetics 3
มศกอ ๓๙๓ กายอุปกณ์คลินิก ๓
HSPO 394 Clinical Experience 2
มศกอ ๓๙๔ ประสบการณ์คลินิก ๒
HSPO 491 Clinical Orthotics and Prosthetics 4
มศกอ ๔๙๑ กายอุปกรณ์คลินิก ๔
HSPO 492 Clinical Experience 3
ฮมกอ ๔๙๒ ประสบการณ์คลินิก ๓
HSPO 493 Clinical Experience 4
มศกอ ๔๙๓ ประสบการณ์คลินิก ๔

มคอ. ๒

๓

๒

๓

๒

๔

๑

๔

๑

๔

๒

รวม ๔ สัปดาห์ ตามช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน
รวม ๔ สัปดาห์ ตามช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน
รวม ๔ สัปดาห์ ตามช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน
รวม ๕ สัปดาห์ ตามช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน
รวม ๕ สัปดาห์ ตามช่วงเวลาที่กาหนดใน
ตารางสอน

๕. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ ามี)
๕.๑ คาอธิบายโดยย่ อ
บัณฑิตกายอุปกรณ์ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการตั้งคาถาม ค้นคว้า วิเคราะห์ ประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
สังเคราะห์คาตอบ รวมทั้งสามารถวางแผนการวิจยั และดาเนิ นการวิจยั ตามแผนที่วางไว้ได้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ทางกาย
อุปกรณ์ ดังนั้นหลักสู ตรจึงกาหนดให้นกั ศึ กษาชั้นปี ที่ ๓ ทุกคนต้องเรี ยนรายวิชากระบวนการวิจยั ด้านกายอุปกรณ์ และเขียน
โครงการวิจยั ๑ เรื่ อง โดยเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการคิดค้น พัฒนางานด้านกายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเทศ แล้วนาเสนอแก่
อาจารย์เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อเสนอแนะ แนวคิดต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไขในชั้นปี ที่ ๔ โดยนักศึกษาต้องทาการวิจยั ให้แล้ว
เสร็ จก่อนจบการศึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้

(๑) สามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับหัวข้อหรื อเรื่ องที่สนใจทางกายอุปกรณ์ได้
(๒) สามารถวางแผนงานวิจยั ได้
(๓) สามารถทาการวิจยั ค้น วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลได้
(๔) สามารถสังเคราะห์คาตอบจากผลการวิจยั ได้
(๕) สามารถนาเสนอผลงานวิจยั ได้
๕.๓ ช่ วงเวลา
ชั้นปี ที่ ๓ และ ๔
๕.๔ จานวนหน่ วยกิต
๔ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
โรงเรี ยนมีคณะกรรมการวิจยั มีทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท มีวสั ดุและเครื่ องมือที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจยั ด้านกายอุปกรณ์ มีอาจารย์ที่ปรึ กษาคอยดูแล
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๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมิ นตามรายวิชากระบวนการวิจัย ด้านกายอุป กรณ์ ซ่ ึ งเป็ นการประเมิ น ความรู ้ ด้านทฤษฎี การวิจัย และ
ประเมินโครงการวิจยั ของรายวิชาโครงการวิจยั ด้านกายอุปกรณ์และต้องนาเสนอโครงการวิจยั ในการสอบ Comprehensive
examination ด้วย
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑.๑ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการประดิ ษ ฐ์
ด้านกายอุปกรณ์
๑.๒ มีจิตสานึกต่อสังคม

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ในหลักสูตรกาหนดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิการณ์ทางวิชาชีพมากถึงร้อยละ ๓๕
ของกลุ่มวิชาชีพกายอุปกรณ์
จัดให้มีกิจกรรมร่ วมรณรงค์ในงานการกุศล เช่น งานวันมหิ ดล ร่ วมกิจกรรมออก
หน่วยของมูลนิธิขาเทียม ซึ่งเป็ นกิจกรรมแสดงถึงการมีจิตสานึกต่อสังคม
๑.๓ มีภาวะผูน้ า มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ ในการจัดการเรี ยนการสอน ได้กาหนดกิจกรรมให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิและ
ทางานเป็ นทีมในบทบาทต่างๆได้
ทางานในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ
๑.๔ มี ร ะเบี ย บวิ นัย ตรงต่ อ เวลา มี ค วาม ทาความเข้าใจเหตุผลและความจาเป็ นของการมีระเบียบวินยั การตรงต่อเวลาและ
รับผิดชอบ
การมีความรับผิดชอบ ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกาหนดข้อตกลงประเด็นที่จะมีการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบวินยั
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
๒.๑ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ก. ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๒) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
(๓) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ
ผูป้ ่ วย สิ ทธิผพู ้ ิการ
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(๕) มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริ ยธรรม มีความเสี ยสละ
ข. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ใช้รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาที่เน้นการเรี ยนรู ้เป็ นศูนย์กลาง (Learning centered
education) ซึ่ งหมายถึ งการเรี ยนการสอนที่ ให้ความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ (Learning) และการพัฒนา
ความสามารถที่สาคัญและจาเป็ น (Real needs) ต่อการประกอบวิชาชีพและการดาเนิ นชีวิต รวมทั้งมุ่งเน้น
ให้นกั ศึกษาทุกคนได้พฒั นาจนเต็มศักยภาพของตนเอง โดยเน้น
(๑) ให้ความสาคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมตลอดหลักสูตร
(๒) ให้ความสาคัญกับการฝึ กปฏิบตั ิและการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานการณ์จริ ง โดยมีการกากับดูแล
จากอาจารย์ผสู ้ อนอย่างเหมาะสม
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ค. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(๑) ประเมินความรู ้ความสามารถในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริ ง
๒.๒ ด้ านความรู้
(๑) มี ความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการและทฤษฎี ที่สาคัญ ด้านกายอุปกรณศาสตร์ ท้ งั กายอุปกรณ์ เ สริ มและด้านกาย
อุปกรณ์เทียมตามเกณฑ์ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ จริ ยธรรมสาหรับผูป้ ระกอบโรคศิลปะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะ สิ ทธิผปู ้ ่ วย สิ ทธิคนพิการ
(๒) สามารถประเมิน วิเคราะห์ อธิบายความต้องการกายอุปกรณ์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ทักษะ ออกแบบ จัดทา
และหรื อปรับปรุ งกายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับปั ญหาและความต้องการ
(๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการด้านกายอุปกรณศาสตร์
(๔) สามารถบูรณาการความรู ้ที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีความรู ้ทางด้านการบริ หารจัดการการให้บริ การด้านกายอุปกรณ์
ข. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้
ใช้รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาที่เน้นการเรี ยนรู ้เป็ นศูนย์กลาง (Learning centered
education) ซึ่ งหมายถึ งการเรี ยนการสอนที่ ให้ความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ (Learning) และการพัฒนา
ความสามารถที่สาคัญและจาเป็ น (Real needs) ต่อการประกอบวิชาชีพและการดาเนิ นชีวิต รวมทั้งมุ่งเน้น
ให้นกั ศึกษาทุกคนได้พฒั นาจนเต็มศักยภาพของตนเอง การเรี ยนการสอนดังกล่าวมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(๑) ใช้รูปแบบการสอนที่ หลากหลาย สอดคล้องกับจุ ดประสงค์การศึ กษา (Educational objectives) และ
ส่งเสริ มการพัฒนาความสามารถ/ทักษะด้านต่างๆที่สาคัญนอกเหนือจากความสามารถและทักษะวิชาชีพ
(๒) ใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของ
นักศึกษา
(๓) บู ร ณาการความรู ้ ภาคทฤษฎี กับ ภาคปฏิ บัติ และกับการประยุกต์ความรู ้ ในระดับวิเคราะห์ (Analysis)
สังเคราะห์ (Synthesis) และประเมิน (Evaluation)
(๔) ให้ความสาคัญกับการฝึ กปฏิ บตั ิและการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พในสถานการณ์จริ ง โดยมีการกากับดูแล
จากอาจารย์ผสู ้ อนอย่างเหมาะสม
(๕) มีการเตรี ยมความพร้อมให้นักศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transitional period) จากการเรี ยนการสอนใน
สถานการณ์เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่
(๖) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่คาดว่าจะมีหรื อที่มีปัญหาการเรี ยน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ได้ช่วยให้นกั ศึกษาทุกคนพัฒนาความรู ้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน
(๗) ให้ความสาคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมตลอดหลักสูตร
ค. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
(๑) ประเมินความรู ้ที่สาคัญสาหรับการประกอบวิชาชีพ
(๒) ประเมินการประยุกต์ความรู ้ในวิชาชีพ
(๓) ประเมินความรู ้ความสามารถในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริ ง
(๔) ประเมิ นพัฒนาการเรี ยนรู ้ และ/หรื อประเมิ นเพื่อให้ข ้อมู ลป้ อนกลับแก่ นักศึ กษาเพื่ อการพัฒนา (Formative
evaluation)
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๒.๓ ด้ านทักษะทางปัญญา
ก. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(๒) สามารถรวบรวม และสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและความต้อ งการกายอุ ป กรณ์ โ ดยใช้ห ลักการที่ ไ ด้เรี ย นมา
ตลอดจนสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริ ง
(๓) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางด้านกายอุปกรณ์เสริ มและกายอุปกรณ์เที ยมได้
อย่างเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนสังเคราะห์แนวทางและวิธีการป้ องกันแก้ไขรักษาและความ
พิการ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ และการส่งเสริ มสุขภาพ
(๔) สามารถวิเคราะห์และวางแผนพัฒนางานบริ การด้านกายอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์และบริ บทต่างๆ ได้
ข. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับจุดประสงค์การศึกษา (Educational objectives) และ
ส่งเสริ มการพัฒนาความสามารถ/ทักษะด้านต่างๆที่สาคัญนอกเหนือจากความสามารถและทักษะวิชาชีพ
(๒) บูรณาการความรู ้ภาคทฤษฎีกบั ภาคปฏิบตั ิ และกับการประยุกต์ความรู ้ในระดับวิเคราะห์ (Analysis)
สังเคราะห์ (Synthesis) และประเมิน (Evaluation)
(๓) ให้ความสาคัญกับการฝึ กปฏิ บตั ิและการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พในสถานการณ์จริ ง โดยมีการกากับดูแล
จากอาจารย์ผสู ้ อนอย่างเหมาะสม
(๔) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่คาดว่าจะมีหรื อที่มีปัญหาการเรี ยน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ได้ช่วยให้นกั ศึกษาทุกคนพัฒนาความรู ้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน
ค. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ประเมินความรู ้ที่สาคัญสาหรับการประกอบวิชาชีพ
(๒) ประเมินการประยุกต์ความรู ้ในวิชาชีพ
(๓) ประเมินความรู ้ความสามารถในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริ ง
(๔) ประเมินพัฒนาการเรี ยนรู ้และ/หรื อประเมินเพื่อให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั ศึกษาเพื่อการพัฒนา (Formative
evaluation)
๒.๔ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ับบริ การ ผูร้ ่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่น
(๒) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของหน่วยงาน/สถานที่ที่ปฏิบตั ิงานได้ดี
(๓) สามารถร่ วมปฏิ บตั ิงานกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผูน้ ากลุ่มและสมาชิ ก
กลุ่ม
(๔) มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการพัฒนาความรู ้ความสามารถด้านวิชาชีพและด้านอื่นๆ รับผิดชอบต่องาน
และผลงานของตน ตลอดจนรับผิดชอบต่อวงการวิชาชีพกายอุปกรณ์และต่อสังคม
ข. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) ให้ความสาคัญกับการฝึ กปฏิ บตั ิและการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พในสถานการณ์จริ ง โดยมีการกากับดูแล
จากอาจารย์ผสู ้ อนอย่างเหมาะสม
(๒) ให้ความสาคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมตลอดหลักสูตร
๒๙

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

ค. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) ประเมินความรู ้ความสามารถในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริ ง
๒.๕ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถใช้ทกั ษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์และแปลผลงานการศึกษาวิจยั ด้านกายอุปกรณ์
(๒) สามารถใช้ทกั ษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์และแปลผลการประกอบการการให้บริ การทางด้านกายอุปกรณ์
(๓) สามารถให้คาแนะนาและคาปรึ กษาทางด้านกายอุปกรณ์แก่ผปู ้ ่ วยและประชาชน
(๔) สามารถให้ความรู ้ดา้ นกายอุปกรณ์แก่นกั ศึกษา ประชาชน และบุคลากรสุขภาพสาขาอื่น
(๕) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู ้ การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และการ
ติดต่อสื่ อสาร
ข. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของ นักศึกษา
(๒) ให้ความสาคัญกับการฝึ กปฏิบตั ิและการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานการณ์จริ ง โดยมีการกากับดูแลจาก
อาจารย์ผสู ้ อนอย่างเหมาะสม
ค. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ประเมินการประยุกต์ความรู ้ในวิชาชีพ
(๒) ประเมินความรู ้ความสามารถในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริ ง
๒.๖ ด้ านทักษะพิสัย
ก. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะพิสัย
(๑) สามารถทาชิ้นงานทางด้านกายอุปกรณ์เสริ มได้ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(๒) สามารถทาชิ้นงานทางด้านกายอุปกรณ์เทียมได้ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
ข. กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะพิสัย
(๑) ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับจุดประสงค์การศึกษา (Educational objectives) และส่งเสริ ม
การพัฒนาความสามารถ/ทักษะด้านต่างๆที่สาคัญนอกเหนือจากความสามารถและทักษะวิชาชีพ
(๒) ใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
(๓) บูรณาการความรู ้ภาคทฤษฎีกบั ภาคปฏิบตั ิ และกับการประยุกต์ความรู ้ในระดับวิเคราะห์ (Analysis)
สังเคราะห์ (Synthesis) และประเมิน (Evaluation)
(๔) ให้ความสาคัญกับการฝึ กปฏิบตั ิและการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานการณ์จริ ง โดยมีการกากับดูแล
จากอาจารย์ผสู ้ อนอย่างเหมาะสม
(๕) มีการเตรี ยมความพร้อมให้นกั ศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transitional period) จากการเรี ยนการสอนใน
สถานการณ์เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่
(๖) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่คาดว่าจะมีหรื อที่มีปัญหาการเรี ยนเพื่อให้มนั่ ใจว่า
ได้ช่วยให้นกั ศึกษาทุกคนพัฒนาความรู ้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน

๓๐

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

ค. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะพิสัย
(๑) ประเมินทักษะที่สาคัญสาหรับการประกอบวิชาชีพ
(๒) ประเมินการประยุกต์ความรู ้ในวิชาชีพ
(๓) ประเมินความรู ้ความสามารถในสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริ ง
(๔) ประเมินพัฒนาการเรี ยนรู ้ และ/หรื อประเมินเพื่อให้ขอ้ มูลป้ อนกลับแก่นกั ศึกษาเพื่อการพัฒนา (Formative
evaluation)
๓. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ดูรายละเอียดใยตารางหน้า ๓๒ – ๓๔

๓๑

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

ด้านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม
๑
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มศมน ๑๐๑
วัฒนธรรมเปรี ยบเทียบ
มศมน ๑๐๒
วาทศาสตร์สาหรับภาวะผูน้ า
มศสค ๑๐๑
มนุษย์และสังคม
กลุ่มวิชาภาษา
มศภอ ๑๐๑
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
มศภอ ๑๐๒
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
มศภอ ๑๐๓
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
มศคพ ๑๐๑
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมัยใหม่
มศชว ๑๐๑
ชีววิทยาบูรณาการ
มศคม ๑๐๑
เคมีบูรณาการ
มศคณ ๑๐๑
แคลคูลสั
มศคณ ๑๐๒
สถิติศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มศฟส ๑๐๑
ฟิ สิ กส์เบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มศฟส ๑๐๒
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป

๒

๓

๔

ด้านที่ ๒
ความรู้
๕

๑

๒

๓

ด้านที่ ๓
ทักษะทางปัญญา
๔
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ด้านที่ ๔
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๕

๑

๒



๓

๔

๑

๒

๓

๔

 
  
















๓๒

ด้านที่ ๕
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การติดต่ อสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ ๖
ทักษะ
พิสัย

๑

๑

๒

๓

๔

๕




  
  
  











๒

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

ด้านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม
๑

๒

๓

๔

ด้านที่ ๒
ความรู้
๕

๑

๒

๓

ด้านที่ ๔
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านที่ ๓
ทักษะทางปัญญา
๔

๕

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

ด้านที่ ๕
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การติดต่ อสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ ๖
ทักษะ
พิสัย

๑

๑

๒

๓

๔

๕

หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พนื้ ฐาน-ปรีคลินิก
มศกว ๒๐๑

กายวิภาคศาสตร์



    









มศพย ๒๐๓

พยาธิ วิทยา



    









มศกอ ๒๐๑

ชีวกลศาสตร์ ๑



    









มศกอ ๒๐๒

ชีวกลศาสตร์ ๒



    









มศกอ ๒๐๓

เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู



    







  

มศกอ ๓๐๑

กระบวนการวิจยั ด้านกายอุปกรณ์



    







มศกอ ๔๐๑

พื้นฐานด้านจิตวิทยา และจิตเวชศาสตร์



  



  

มศกอ ๒๐๑

สรี รวิทยา



    







    







    





 












 





 





  

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานด้ านกายอุปกรณ์
มศกอ ๑๖๑
มศกอ ๒๖๑

กายอุปกรณ์ข้ นั แนะนา ๑
1#
กายอุปกรณ์ข้ นั แนะนา ๒

กลุ่มวิชาด้านกายอุปกรณ์
2
มศกอ ๒๗๑
กายอุปกรณ์เสริ ม ๑

          

มศกอ ๒๗๒

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม ๑



มศกอ ๒๘๑

กายอุปกรณ์เทียม ๑

          

    



          

2

๓๓







  

  


  

  

๒

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

ด้านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม
๓

๔ ๕

ด้านที่ ๒
ความรู้

๑

๒

๑

    

๒

๓

ด้านที่ ๔
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านที่ ๓
ทักษะทางปัญญา
๔

๕

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

          



ด้านที่ ๕
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การติดต่ อสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ ๖
ทักษะ
พิสัย

๑

๑

๒

๓

๔

๕



 

มศกอ ๒๘๒

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม ๑



มศกอ ๒๙๑

กายอุปกรณ์คลินิก ๑

          





  

  

มศกอ ๓๖๑

กายอุปกรณ์แขน

          





  

  

มศกอ ๓๖๒

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์แขน



มศกอ ๓๗๑

กายอุปกรณ์เสริ ม ๒

          

มศกอ ๓๗๒

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม ๒



มศกอ ๓๗๓

กายอุปกรณ์เสริ ม ๓

          

มศกอ ๓๗๔

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม ๓



มศกอ ๓๘๑

กายอุปกรณ์เทียม ๒

          

มศกอ ๓๘๒

ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม ๒



มศกอ ๓๙๑

กายอุปกรณ์คลินิก ๒

          

มศกอ ๓๙๒

ประสบการณ์คลินิก ๑



มศกอ ๓๙๓

กายอุปกรณ์คลินิก ๓

          

มศกอ ๓๙๔

ประสบการณ์คลินิก ๒





   

  







มศกอ ๔๗๑

กายอุปกรณ์เสริ มขั้นสูง





   

    



มศกอ ๔๘๑

กายอุปกรณ์เทียม ๓
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๓๔


















 



  







          













  

  




  









  

  


  









  

          



  

  

          




  

          




๒



  








  







  






  

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

ด้านที่ ๑
คุณธรรม จริยธรรม

มศกอ ๔๘๒
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม ๓
มศกอ ๔๘๓
กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง
มศกอ ๔๙๑
กายอุปกรณ์คลินิก ๔
มศกอ ๔๙๒
ประสบการณ์คลินิก ๓
มศกอ ๔๙๓
ประสบการณ์คลินิก ๔
หมวดวิชาเลือกเสรี
มศคณ ๑๐๓
คณิ ตศาสตร์
มศคพ ๔๐๑
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒
บทนากายวิภาศาสตร์ พยาธิวิทยาและ
มศพศ ๓๐๑
ชีวกลศาสตร์ข้ นั สูง
มศพศ ๔๐๑
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์
มศพศ ๔๐๒
พยาธิ วิทยาขั้นสู ง
มศพย ๔๐๓
ชีวกลศาสตร์ข้ นั สูง
มศภอ ๑๐๔
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
มศกอ ๔๑๑
เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูภาคปฏิบตั ิ
มศกอ ๔๑๒
ประสบการณ์กายอุปกรณ์
มศกอ ๔๑๓
การปรับแก้รองเท้า
มศกอ ๔๑๔
โครงการวิจยั ด้านกายอุปกรณ์

๑ ๒ ๓ ๔
   
   
   
   
   

ด้านที่ ๒
ความรู้
๕
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ด้านที่ ๓
ทักษะทางปัญญา
๕






๑
















๒ ๓ ๔
  
  

  
  

ด้านที่ ๔
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๑






๒ ๓
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ด้านที่ ๖
ทักษะ
พิสัย

๕ ๑
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๓๕
4

ด้านที่ ๕
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การติดต่ อสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ










 











 
 




หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
๑.๑ กฎระเบี ยบของหลักสู ตรเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึ กษาระดับอนุ ปริ ญญาและปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศของคณะที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ เกณฑ์ข้ นั ต่ารายวิชาชีพ ต้องมีผลการเรี ยนไม่ต่ากว่า C
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาประกอบด้วย การมอบหมายให้กลุ่มอาจารย์ซ่ ึ งทาหน้าที่ กากับ
ดูแลการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลกลุ่มวิชาหรื อวิชานั้น
๒.๑ ตรวจสอบว่าข้อสอบที่ จะใช้สอบหรื องานที่ จะมอบหมายให้นักศึ กษาปฏิ บตั ิ เพื่อประเมินผลการเรี ยนรู ้มีระดับที่
เหมาะสม เนื้อหาถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
๒.๒ วิเคราะห์ผลการสอบเพื่อหาจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อให้ขอ้ มูลป้ อนกลับสาหรับการพัฒนา
๓. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การประเมินผลการสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดล ว่าด้วยการศึกษา
ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศของคณะที่เกี่ยวข้อง
(๑) เรี ยนครบตามจานวนหน่วยกิตไว้ในหลักสูตร
(๒) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๓) สอบผ่านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร
(๔) สอบประมวลความรอบรู ้ (Comprehensive examination) ผ่าน
(๕) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกั ดิ์ศรี แห่งปริ ญญากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

๓๖

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
๑.๑ การสรรหาบุคลากรเพื่อพัฒนาเป็ นอาจารย์
๑.๒ การฝึ กอบรมทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผล
๑.๓ การพัฒนาเพื่อให้มีคุณวุฒิตรงตามคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมในการเป็ นคณาจารย์
๒. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอนการวัดและการประเมินผล
(๑) โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธรและ Human Study e.V. มีนโยบายให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่ วมประชุมเชิ ง
ปฏิ บัติ พ ัฒ นาอาจารย์ใ นด้า นความรู ้ พ้ื น ฐานทางครุ ศ าสตร์ ภายใน ๑ ปี ที่ รั บ การบรรจุ เนื้ อ หาสาระ
ประกอบด้วยหลักการทัว่ ไปในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๒) โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธรและ Human Study e.V. กาหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนทบทวนแผนการสอน สื่ อและ
เอกสารประกอบการสอนอย่างน้อยทุก ๒ ปี การศึกษา โดยต้องผ่านความเห็ นชอบของกลุ่มอาจารย์อาวุโส
และที่ปรึ กษา เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่างการปฏิบตั ิงาน (On the job training)
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(๑) จัดประชุมวิชาการภายในหน่วยงานในลักษณะต่างๆ เช่น สโมสรวารสาร การนาเสนอผลงานที่เกิดจากการ
รวบรวมองค์ความรู ้ การค้นพบความรู ้ใหม่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็ นต้น
(๒) ส่งเสริ มให้อาจารย์ผชู ้ ่วยสอนด้านกายอุปกรณ์ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
(๓) ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมประชุมวิชาการกายอุปกรณ์และศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดโดยหน่วยงานหรื อ
องค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๔) ส่งเสริ มให้อาจารย์ผชู ้ ่วยสอนด้านกายอุปกรณ์ทางานรวบรวมองค์ความรู ้ วิจยั และพัฒนา

๓๗

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
๑. การบริหารหลักสู ตร
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอบหมายให้ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร ทา
หน้าที่กากับดูแลการบริ หารหลักสูตรในภาพรวม ผ่านทางคณะกรรมการหลักสูตร ซึ่งมีการจัดประชุมเป็ นประจาทุก ๒ เดือน ผ่าน
ทางระบบการประชุมทางไกล (Skype) โดย Human Study e.V., โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร และ ISPO จัดให้มีคณะกรรมการ
ทางานดูแลบริ หารหลักสู ตรในภาพรวมและติดตามประเมินผลการดาเนิ นการเป็ นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขการ
ดาเนินการหรื อพัฒนาหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
Human Study e.V. รับผิดชอบงบประมาณประจาปี เพื่อใช้ในการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบทางไกลผสมผสาน
(Blended Distance Learning) ในส่วนรายวิชาต่างๆ
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ อี ยู่เดิม
การเรี ยนหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรี ยนทางไกลผสมผสาน) โดย Human Study e.V.
และโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร ดาเนินการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนเสมือนจริ ง (Virtual Classroom) และการเรี ยนผ่านวีดีทศั น์
และการสอบประเมินผลภายใต้การควบคุมของ Human Study e.V. และโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร
Human Study e.V. และโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธรดาเนินการเรี ยนภาคปฏิบตั ิผา่ นห้องปฏิบตั ิการและการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
ในทุกภาคการศึกษา ณ สถาบันต่างๆ ดังต่อไปนี้
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) โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
Human Study e.V. รับผิดชอบการจัดการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ผา่ นห้องสมุดของ ISPO ประเทศแคนาดา และหอสมุด
ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น Questia และการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาผ่านวีดีทศั น์ซ่ ึงจัดทาขึ้นโดย Human Study e.V.
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
Human Study e.V. จัดสรรงบประมาณประจาปี เพื่อใช้ในการซื้อหนังสื อและตาราเพิ่มเติมจากที่จดั ซื้อไว้ในโรงเรี ยน
กายอุปกรณ์ และให้จดั ตั้งงบประมาณเมื่อมีความจาเป็ นจะต้องจัดหาทรัพยากรอื่นเพิ่มเติม

๓๘

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
Human Study e.V. จะทาหน้าที่ประเมินการใช้งาน ความเพียงพอของทรัพยากรในด้านตาราและสื่ อต่างๆ ความเพียงพอ
ของทรัพยากรต่างๆที่ จดั ไว้ โดยโรงเรี ยนกายอุปกณ์สิรินธรจะดาเนิ นการตรวจสอบอัตราการขอใช้ทรัพยากร ข้อร้องเรี ยน และ
สอบถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผสู ้ อน
๓. การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ดา้ นกายอุปกรณ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
๓.๑ การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบกลุ่มวิชาหรื อวิชาจะประชุมร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อนเป็ นประจาทุกปี เพื่อประเมินการจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อกาหนดประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขสาหรับการสอนในปี การศึกษาต่อไปหรื อประเด็นที่ตอ้ งจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร
๓.๒ การเชิญหรือแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
Human Study e.V.และโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร ได้กาหนดนโยบายการเชิญหรื อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไว้ดงั นี้
(๑) เป็ นการสอนหัวข้อที่ตอ้ งการให้นกั ศึกษามีโอกาสได้เรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
(๒) เป็ นการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งจาเป็ น ต้องมีอาจารย์พิเศษซึ่งปฏิบตั ิงานประจาอยูใ่ น
สถานพยาบาลแห่งนั้นร่ วมทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา สาหรับการอนุมตั ิจดั ทาโดยการเสนอขอต่อคณะฯและ/
หรื อมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ที่ ท าหน้า ที่ บ ริ ห ารจัด การควรมี ค วามรู ้ อ ย่า งต่ า ปริ ญ ญาตรี มี ค วามรู ้ ห รื อ ประสบการณ์ ด้า น
ภาษาอังกฤษ การบริ หารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๒ การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัตงิ าน
บุคลากรสายสนับสนุ นต้องได้รับการอบรมให้มีความรู ้ ความเข้าใจเบื้ องต้นเกี่ ยวกับโครงสร้ างหลักสู ตร การบริ หาร
หลักสู ตร การจัดเตรี ยมความพร้อมและการสนับสนุ นงานการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล ภายใน ๑ ปี หลังจากเริ่ ม
ปฏิบตั ิงาน
๕. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
๕.๑ การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่ นักศึกษา
Human Study e.V.และโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นักศึ กษาทุกคน โดย
อาจารย์จะแจ้งวันและเวลาที่นกั ศึกษาจะขอรับคาปรึ กษาไว้ นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยนหรื อปั ญหาอื่ นๆสามารถขอรับคาปรึ กษา
จากอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้

๓๙

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

๕.๒ การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
นักศึกษาที่ตอ้ งการอุทธรณ์หรื อมีเรื่ องร้องเรี ยนทั้งเรื่ องทัว่ ไปหรื อผลการประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์
ที่ทาหน้าที่ดูแลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชานั้นๆ
๖. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
Human Study e.V และโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจานวนและ
คุณภาพจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธรจัดทาการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเป็ นประจา
ทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กบั คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรี ยนการสอน หลักสูตรกาหนดว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๔ (จากระดับ ๕)

๔๐

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

ลาดับ

๗. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปี ที่ระบุไว้ในหมวด ๑–๖ และ
สอดคล้องกับตัวชี้วดั การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมีดงั ต่อไปนี้

๑

๒

๓

๔

๕

ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน

เป้ าหมาย

สอดคล้ องกับ
ปี การศึกษา
การประกันคุณภาพ
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ภายใน ภายนอก

อาจารย์ป ระจ าหลัก สู ต รอย่า งน้อ ย
ร้ อ ยละ ๘๐ มี ส่ วน ร่ วม ใน การ
วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ > ร้อยละ ๘๐
ดาเนินงานของหลักสูตร
มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ ๒.
ที่ ส อดคล้อ งกั บ กรอบมาตรฐาน
คุ ณวุฒิ ระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขากาย
อุปกรณ์ศาสตร์

มี

มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและ
รายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนามให้ครอบคลุมหัวข้อตาม
แบบ มคอและ มคอ ๓ .. ๔ ครบทุก ร้อยละ ๑๐๐
รายวิชา ก่อนเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา
จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของ ร้อยละ ๑๐๐
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 ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนามมี ร ายละเอี ยดครอบคลุ ม
หัวข้อ ตามแบบ มคอ ๕. และ มคอ
๖. ครบทุ กรายวิชา ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน
จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของ
หลัก สู ต รมี ร ายละเอี ย ดครอบคลุ ม
หัวข้อตามแบบ มคอ ๗. ภายใน ๖๐ ร้อยละ ๑๐๐
วันหลังสิ้นสุดปี การศึกษา
๔๑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ลาดับ

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

๖

๗

๘

๙

ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน

เป้ าหมาย

มคอ. ๒

สอดคล้ องกับ
ปี การศึกษา
การประกันคุณภาพ
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ภายใน ภายนอก

มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ที่มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม
แบบ มคอ ๓. และ มคอ ๔. อย่า ง > ร้อยละ ๒๕
น้อยร้ อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่ เปิ ด
สอนในแต่ละปี การศึกษา
มี การพัฒ นา / ปรั บ ปรุ ง การจัด การ
เรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ
การประเมินผลการเรี ยนรู ้จากผลการ
ร้อยละ ๑๐๐
ประเมินการดาเนิ นงานที่รายงานใน
มคอ ๗. ในปี ก่อน

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

อ า จ า ร ย์ ใ ห ม่ ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ ก า ร
ปฐมนิ เ ทศหรื อค าแนะน าด้า นการ
จัดการเรี ยนการสอน

ร้อยละ
๘๐

X

X

X

X

X

X

X

อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนได้ รั บ การ
พัฒนาทางวิชาการและหรื อวิชาชี พ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

ร้อยละ
๘๐

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

๑๐ จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ นการ
จั ด การเรี ยนการสอนได้ รั บ การ
พัฒนาวิชาการและหรื อวิชาชี พ ไม่ > ร้อยละ ๕๐
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาปี
สุ ดท้าย/บัณฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่อคุ ณภาพ
ของหลักสู ตร เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ มีค่า > ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒ ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ที่ มี ต่ อ บัณฑิ ตใหม่ เฉลี่ ยไม่ น้อยกว่า
มีค่า > ๓.๕
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๔๒

ลาดับ

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน

เป้ าหมาย

มคอ. ๒

สอดคล้ องกับ
ปี การศึกษา
การประกันคุณภาพ
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
ภายใน ภายนอก

๑๓ จ านวนนัก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ กษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร
> ร้อยละ ๘๐

X

X

X

X

X

X

๑๔ อัต ราการสอบผ่า นในครั้ งแรกของ
การสอบ ISPO Category 1
> ร้อยละ ๘๐

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

๑๕ จานวนชัว่ โมงสอนในหลักสู ตรที่จดั
ประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ สอดคล้อ ง
กับ หลัก การที่ เ น้ น การเรี ยนรู ้ ข อง
ร้อยละ ๑๐๐
ผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง (นักศึ กษามี
active learning)
๑๖ จานวนชั่วโมงในหลักสู ตรส่ วนวิชา
ก า ย อุ ป ก ร ณ์ ศ า ส ต ร์ ที่ จั ด
ประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ สอดคล้อ ง
กับ หลัก การที่ เ น้ น การเรี ยนรู ้ ข อง ร้อยละ ๑๐๐
ผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลาง (นักศึ กษามี
active learning)
๑๗ จานวนรายวิชากลุ่มวิชากายอุปกรณ์
ศาสตร์ ที่มีการประเมินการสอนและ
ร้อยละ ๑๐๐
นาผลมาปรับปรุ งการสอน

X

ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ลาดับที่)

๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒ ๑ - ๑๒

ตัวบ่งชี้ตามข้อกาหนดของสถาบันฯ
(ลาดับที่)

๑๓ – ๑๗ ๑๓ –๑๗ ๑๓ –๑๗ ๑๓ –๑๗ ๑๓ –๑๗

รวมตัวบ่ งชี้ในแต่ละปี

๑๒

๑๓

๑๗

๑๗

๑๗

ตัวบ่งชี้ที่ตอ้ งผ่าน-บังคับ (ลาดับที่)

๑-๕

๑-๕

๑-๕

๑-๕

๑-๕

๗

๘

๑๒

๑๒

๑๒

ตัวบ่ งชี้ทตี่ ้ องผ่านรวมไม่ น้อยกว่า (ข้ อ)

๔๓

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์ การสอน
หากเป็ นการสอนรายวิชาที่มีชวั่ โมงปฏิบตั ิการและหรื อมีผลงานที่มอบหมายให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิระหว่างการเรี ยน
อาจารย์ผูส้ อนสามารถประเมิ นภาพรวมผลการเรี ยนรู ้ ของนักศึ กษาระหว่างการสอนชั่วโมงปฏิ บตั ิ การหรื อจากผลงานของนัก
ศึกษา เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วพิจารณาวิธีการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับกับนักศึ กษาอย่างทัว่ ถึงเพื่อการพัฒนา หรื อให้ขอ้ มูลในการเรี ยนคาบ
ต่อๆไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ประกอบด้วย
(๑) เพื่อนอาจารย์ซ่ ึ ง ฟั งการสอนประเมิ นความเหมาะสมของเนื้ อหาและสื่ อการสอนที่ อาจารย์ผูส้ อนจัดเตรี ยม
รวมทั้งความสามารถในการกระตุน้ เร้าความสนใจของนักศึกษา และทักษะในการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ความตรงต่อเวลา การเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาได้ซกั ถาม
(๒) การให้นักศึกษาซึ่ งฟังการสอนประเมินความสามารถในการถ่ายทอดของอาจารย์ผสู ้ อน คุณภาพของสื่ อและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน ความสามารถในการกระตุน้ เร้าความสนใจให้ติดตามบทเรี ยน ความตรงต่อเวลา การเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
๒. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หลายด้าน ซึ่งได้มาด้วยเทคนิค / วิธีการประเมินดังนี้
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ข้ อมูลทีไ่ ด้
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
นักศึกษา
การจัดการสอน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์
บัณฑิต
ความสัมพันธ์ของรายวิชากับงาน
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ความพึงพอใจกับความรู ้ความสามารถของบัณฑิต
อาจารย์ผสู ้ อน
ความพึงพอใจ การใช้เวลาในการเตรี ยมการสอน
เพื่อนอาจารย์
การมีส่วนร่ วมในการบริ หารการจัดการเรี ยนการสอน
ผูส้ งั เกตการณ์สอน
สิ่ งที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
ผูบ้ ริ หาร
การบริ หาร การอุทิศตน นวัตกรรมของอาจารย์ผสู ้ อน
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานและผลการสอบ ผลการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แผนการสอน ปรัชญาของหลักสูตร การบริ หารจัดการ
แฟ้ ม บันทึก
การบริ หารจัดการ ข้อมูลนักศึกษา

๔๔

เทคนิค / วิธีการประเมิน
แบบสอบถามการสัมภาษณ์
แบบสอบถามการสัมภาษณ์
แบบสอบถามการสัมภาษณ์
แบบสอบถามการสัมภาษณ์
แบบสอบถามการสัมภาษณ์
แบบบันทึก
แบบบันทึก
แบบบันทึก
งาน / รายงานผลการสอบ
แบบบันทึก
แบบบันทึก

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ในการประเมินผลการดาเนิ นงานตามรายละเอี ยดหลักสู ตรนั้น จะดาเนิ นการเป็ นประจาทุกปี การศึ กษา โดยโรงเรี ยน
กายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชากายอุปกรณ์อย่างน้อย ๑ คน ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด้วย ประเมินผลการดาเนิ นการตามตัวบ่งชี้ที่
ระบุไว้ในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗

๔๕

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ๑.
ภาคผนวก ๒.
ภาคผนวก ๓.
ภาคผนวก ๔.

คาอธิบายรายวิชา
รายละเอียดอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒
บันทึกความร่ วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิ ดลและ Human Study e.V. และองค์กรวิชาชีพ
กายอุปกรณ์สากล (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO)

๔๖

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

ภาคผนวก ๑ : คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาต่อไปนี้ เรี ยงลาดับตามหมวดวิชา กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เรี ยงลาดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข

หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี เรี ยงลาดับตามรหัสตัวอักษรและตัวเลขซึ่ งแสดงถึงกลุ่มวิชา ตาม
รายละเอียดที่ระบุในหน้า ๗

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ ใช้เวลาบรรยาย หรื ออภิ ปรายปั ญหา หรื อการศึ กษาที่ เที ยบเท่ าที่ ใช้เวลา ๑ ชั่วโมงต่ อ
สัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ ชัว่ โมง และศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง หรื อการศึกษาที่เทียบเท่า ที่ใช้เวลา ๒ – ๓ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ
๓๐ – ๔๕ ชั่วโมง และศึ กษาด้วยตนเอง ๑ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๑๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึ กษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต

การฝึ กงาน หรื อการฝึ กภาคสนาม (ภาคฝึ กงานวิชาชีพ) หรื อการทาโครงงาน หรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา ๓ – ๖ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ ๔๕ – ๙๐ ชัว่ โมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ หรื อ ๑๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ตัวอย่า งแสดงจ านวนชั่วโมงของการจัด การเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติต่ อสัปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษา เช่น ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต มีการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ภาคปฏิบตั ิ ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์

๔๗

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

มคอ. ๒

๓๐ หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

๖ หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)

HSHU 101
Comparative Culture
มศมน ๑๐๑
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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.
การเปรี ยบเทียบวัฒนธรรมทางวัตถุ ความคิด และบรรทัดฐานในสังคมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ มความเข้าใจที่ดีข้ นึ ระหว่าง
ชนชาติ และเพื่อสร้างสรรค์ความชื่นชมในวัฒนธรรมที่ดีงามและงดงาม

HSHU 102
Rhetoric for Leadership
2 (2-0-4)
มศมน ๑๐๒
วาทศาสตร์ สาหรับภาวะผู้นา
๒ (๒-๐-๔)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน: 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.
ทฤษฎีและการปฏิบตั ิแนวใหม่ทางวาทศาสตร์สาหรับผูน้ า ทักษะการฝึ กพูดต่อสาธารณและพัฒนาบุคลิกภาพสู่ ภาวะผูน้ า สาหรับ
การเตรี ยมพร้อมในด้านการนาเสนอความรู ้ ความคิดเห็ นและความคิด ด้วยทักษะการคิดหลากมิติที่กระตุน้ การพัฒนา และการ
พัฒนาภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลในเรื่ องการสื่ อความหมายไปยังสาธารณชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
HSSS 101
Man and Society
2 (2-0-4)
มศสค ๑๐๑
มนุษย์ และสังคม
๒ (๒-๐-๔)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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.
แนวคิดและทฤษฎี ทางจิ ตวิทยาและสังคมวิทยา จิ ตวิทยาประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการรับรู ้ แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ อารมณ์ และทัศนคติ สังคมวิทยาประกอบด้วย โครงสร้างสังคมวัฒนธรรม สถาบันสังคมและการขัดเกลาทางสังคมต่อ
ปั ญหาสังคมและสุขภาพ

๔๘

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

กลุ่มวิชาภาษา

มคอ. ๒

๙ หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)

HSEN 101
English Level 1
มศภอ ๑๐๑
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน: 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 และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริ บทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน ในลักษณะของ
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อ
จับใจความสาคัญ การออกเสี ยง และการพูดสื่ อสารในชั้นเรี ยนระดับบทสนทนา
HSEN 102
English Level 2
3 (2-2-5)
มศภอ ๑๐๒
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน: 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.
คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริ บททางสังคมปั จจุบนั ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย การ
ทาบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่ องต่างๆ
HSEN 103
English Level 3
3 (2-2-5)
มศภอ ๑๐๓
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน: 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.
กลยุทธ์ที่สาคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดในชีวติ ประจาวัน และการ
เขียนระดับย่อหน้าและเรี ยงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสี ยงและคาศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก

๔๙

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ส่ วนทีจ่ ดั เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป)

มคอ. ๒

๑๕ หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)

HSCO 101
Information Technology in Daily Life
มศคพ ๑๐๑
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ สมัยใหม่
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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.
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศขั้นแนะนา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด นโยบาย บทบาท การประยุกต์ และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผลกระทบและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน กฎหมายเทคโนโลยี จริ ยธรรม และความมัน่ คง
ของสารสนเทศ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ นั แนะนา การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และการสร้างเว็บเพจ

HSBI 101
Integrated Biology
3 (3-0-6)
มศชว ๑๐๑
ชีววิทยาบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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.
เซลล์ ที่ มี ชี วิ ต และหน้ า ที่ พลัง งานของชี วิ ต ยี น และพัน ธุ ก รรม พัน ธุ ศ าสตร์ เ ชิ ง โมเลกุ ล พัน ธุ วิ ศ วกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพ วิวฒั นาการ การเปลี่ยนแปลงในชีวติ เมื่อวันเวลาผ่านไป กาเนิดของชีวติ และวิวฒั นา การจากเซลล์ชีวิตหนึ่ งเดียว
ไปเป็ นมนุ ษย์ ต้นกาเนิ ดของสปี ซี ส์ใหม่และความหลากหลายทางชีวภาพบนโลก ปฏิสัมพันธ์ของชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ปั ญหา
ทางสิ่ งแวดล้อมและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
HSCH 101
Integrated Chemistry
3 (3-0-6)
มศคม ๑๐๑
เคมีบูรณาการ
๓ (๓-๐-๖)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน: 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.
คาจากัดความ พัฒนาการและความเป็ นมาของวิชาเคมี การค้นพบอะตอมและโมเลกุล สมบัติของ ธาตุและการเกิดเป็ น
สารประกอบ ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในภาวะแก๊ส ของเหลว และของแข็ง ปฏิกิริยา
เคมี ในชี วิตประจาวัน และปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อปฏิ กิริยา สารประกอบธรรมชาติ และสารสมัยใหม่ที่มีสมบัติตามประสงค์
ปั ญหาที่เกิดจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
๕๐

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

HSMA 101
Calculus
2 (2-0-4)
มศคณ ๑๐๑
แคลคูลสั
๒ (๒-๐-๔)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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 total
derivative; ant derivatives and integration; techniques of integration; applications of integration.
ฟังก์ชนั ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต ฟังก์ชนั ลอการิ ทึม ฟังก์ชนั เลขชี้กาลัง ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
และฟังก์ชนั ตรี โกณมิติผกผัน การหาอนุพนั ธ์โดยปริ ยาย อนุพนั ธ์อนั ดับสูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์ การประยุกต์การหาอนุพนั ธ์
รู ป แบบยัง ไม่ ก าหนดและหลัก เกณฑ์โ ลปี ตาล ฟั ง ก์ชัน ของหลายตัว แปรและอนุ พ ัน ธ์ ย่อ ย ผลต่ า งเชิ ง อนุ พ ัน ธ์ ร วมและ
อนุพนั ธ์รวม ปฏิยานุพนั ธ์และการหา ปฏิพนั ธ์ เทคนิคการหาปริ พนั ธ์ การประยุกต์การหาปริ พนั ธ์
HSMA 102
Statistics for Health Science
2 (2-0-4)
มศคณ ๑๐๒
สถิตศิ าสตร์ สาหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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.
แนวคิดและการประยุกต์ความน่ าจะเป็ นและการแจกแจงความน่ าจะเป็ นในเหตุการณ์ต่างๆ การแปล ความค่าสถิติ
สถิติพรรณนา การชักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตวั แทนที่ดีของประชากรและการนาไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
HSPY 101
Elementary Physics for Health Science
2 (3-0-6)*2
มศฟส ๑๐๑
ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ นสาหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
๒ (๓-๐-๖)*๒
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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.
กลศาสตร์ ของการเคลื่อนที่และการสมดุล งานและพลังงาน สมบัติความยืดหยุน่ ของสาร กลศาสตร์ ของของไหล
และระบบไหลเวียนของโลหิ ต อุณหภูมิ ความร้อน กฎของก๊าซ และระบบหายใจ คลื่นและสมบัติของคลื่น หู และการได้ยิน
แสงและการมองเห็น ไฟฟ้ า แม่เหล็ก ไฟฟ้ าในร่ างกายมนุษย์ อิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส และเวชศาสตร์นิวเคลียร์

*รายวิชาที่มีเนื้ อหาสาระเป็ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ๒ หน่วยกิต วิชาชี พ/วิชาเฉพาะ ๑ หน่วยกิต

๕๑

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ

มคอ. ๒

๑๑๒ หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ส่ วนทีจ่ ดั เป็ นพืน้ ฐานวิชาชีพ)

๒ หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)

HSPY 102
General Physics Laboratory
มศฟส ๑๐๒
ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ ทวั่ ไป
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน: Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in each faculty
การทดลองฟิ สิ กส์พ้นื ฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิ สิ กส์ที่นกั ศึกษาแต่ละคณะกาลังศึกษา

HSPY 101
Elementary Physics for Health Science
1 (3-0-6)*1
มศฟส ๑๐๑
ฟิ สิกส์ เบือ้ งต้ นสาหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
1 (๓-๐-๖)*๑
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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.
กลศาสตร์ ของการเคลื่อนที่และการสมดุล งานและพลังงาน สมบัติความยืดหยุ่นของสาร กลศาสตร์ ของของไหล และ
ระบบไหลเวียนของโลหิ ต อุณหภูมิ ความร้อน กฎของก๊าซ และระบบหายใจ คลื่นและสมบัติของคลื่น หู และการได้ยิน แสงและ
การมองเห็น ไฟฟ้ า แม่เหล็ก ไฟฟ้ าในร่ างกายมนุษย์ อิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์

๒๐ หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
4 (3-2-7)
๔ (๓-๒-๗)

HSAN 201
Anatomy
มศกว ๒๐๑
กายวิภาคศาสตร์
Prerequisite : Pass all subject in 1st academic year
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุรายวิชาในชั้นปี ที่ 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.
มหกายวิภาคของร่ างกายมนุษย์ในด้านโครงสร้าง หน้าที่การทางานและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต่างๆ ของส่วนศีรษะ
หน้าและลาคอ แขนและร่ างแหเส้นประสาทระดับแขน ผนังหน้าอกและอวัยวะภายในช่องอก ผนังท้องและอวัยวะภายในช่องท้อง
ผนังลาตัวทางด้านหลัง กระดูกสันหลังและไขสันหลัง โครงสร้างต่าง ๆ ของขา ร่ างแหเส้นประสาทระดับบั้นเอวและก้นกบ ผนังเชิง
กรานและอวัยวะภายในช่อง เชิงกราน สมอง กายวิภาคส่วนผิวและปฏิบตั ิการชาแหละศพ
*รายวิชาที่มีเนื้ อหาสาระเป็ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ๒ หน่วยกิต วิชาชี พ/วิชาเฉพาะ ๑ หน่วยกิต

๕๒

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

HSPA 201
Pathology
3 (2-2-5)
มศพย ๒๐๑
พยาธิวทิ ยา
๓ (๒-๒-๕)
Prerequisite : Has been studied or study with course of HSAN 201 and HSPS 201
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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 และการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของเซลล์และเนื้อเยือ่ ของร่ างกายเมื่อเกิดโรค และพยาธิวทิ ยาของโรคตาม
ระบบที่มีความสาคัญและ/หรื อพบบ่อย
HSPO 201
Biomechanics 1
มศกอ ๒๐๑
ชีวกลศาสตร์ ๑
Prerequisite : Pass all subject in 1st academic year
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุรายวิชาในชั้นปี ที่ ๑
The study of basic principles of static and dynamic mechanics and biomechanics concepts.
กลศาสตร์เบื้องต้นแบบหยุดนิ่งและเคลื่อนไหว และหลักการทางชีวกลศาสตร์

2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)

HSPO 202
Biomechanics 2
2 (2-0-4)
มศกอ ๒๐๒
ชีวกลศาสตร์ ๒
๒ (๒-๐-๔)
Prerequisite : Pass all subject in 1st academic year
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุรายวิชาในชั้นปี ที่ ๑
Biomechanics of joints, human movement analysis and biomechanics related to prosthetics and orthotics.
หลักชี วกลศาสตร์ ของข้อต่อต่างๆ การวิเคราะห์การเคลื่ อนที่ และกลศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้องกับกายอุปกรณ์เที ยมและ
กายอุปกรณ์เสริ ม
HSPO 203
Rehabilitation Medicine
3 (3-0-6)
มศกอ ๒๐๓
เวชศาสตร์ ฟื้นฟู
๓ (๓-๐-๖)
Prerequisite : Pass all subject in 1st academic year
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุรายวิชาในชั้นปี ที่ 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, range
of motion; rehabilitation of common disease/disorders.
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วย ที มงานฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วย หลักการเบื้ องต้น
เกี่ยวกับการประเมินและการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย เวชศาสตร์ฟ้ื นฟูและทีมงาน เป้ าหมายและหลักการของการฟื้ นฟู การประเมิน
ด้านการฟื้ นฟู คุณภาพชีวติ กิจวัตรประจาวัน กายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัดในขั้นแนะนา การตรวจกาลังกล้ามเนื้ อ การ
ตรวจพิสยั ของข้อ การฟื้ นฟูสมรรถภาพของโรคหรื อภาวะต่าง ๆ ที่พบ

๕๓

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

HSPO 301
Research Process on Prosthetics and Orthotics
3 (2-2-5)
มศกอ ๓๐๑
กระบวนการวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์
๓ (๒-๒-๕)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : Questioning regardinginteresting topics in prosthetics and orthotics; searching principles and methods; data analysis and
evaluation; synthesis of results; research planning.
วิธีการตั้งคาถามเกี่ยวกับหัวข้อเรื่ องที่สนใจทางกายอุปกรณ์ หลักการและวิธีการค้น วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับคาถาม วิธีการสังเคราะห์คาตอบจากผลการประเมินข้อมูล และการวางแผนงานวิจยั เพื่อตอบคาถามที่สนใจ
HSPO 401
Basic Psychology and Psychiatry
1 (1-0-2)
มศกอ ๔๐๑
พืน้ ฐานด้ านจิตวิทยา และจิตเวชศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : Basic psychology; clinical psychology; psychological reaction to loss; how to approach and communicate with
patients/persons with disabilities.
พื้นฐานด้านจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก ปฏิกิริยาทางจิตใจต่อการสูญเสี ย วิธีการเข้าหาและติดต่อสื่ อสารกับผูป้ ่ วย/ผูพ้ ิการ
HSPS 201
Physiology
2 (1-2-3)
มศสร ๒๐๑
สรีรวิทยา
๒ (๑-๒-๓)
st
Prerequisite : Pass all subject in 1 academic year
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุรายวิชาในชั้นปี ที่ ๑
Normal functions and mechanisms of body systems such as the musculoskeletal, circulatory, respiratory, endocrine,
urinary, digestive, metabolic and body temperature regulatory systems.
หน้าที่และกลไกการทางานของระบบต่างๆ ในภาวะปกติของร่ างกายมนุษย์ ระบบกล้ามเนื้ อและกระดูก ระบบไหลเวียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปั สสาวะ ระบบทางเดินอาหาร เมตาบอลิซึม และการควบคุม อุณหภูมิกาย
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานด้ านกายอุปกรณ์

๕ หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)

HSPO 161
Introduction to Prosthetics and Orthotics 1
มศกอ ๑๖๑
กายอุปกรณ์ ข้นั แนะนา ๑
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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.
นิยามต่างๆด้านกายอุปกรณ์ บทบาทและประวัติของกายอุปกรณ์ จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เวชศาสตร์ฟ้ื นฟูชุมชน
ติดต่อสื่ อสารกับผูป้ ่ วย การเขียนภาพฉายแบบต่างๆ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด

๕๔

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

HSPO 261
Introduction to Prosthetics and Orthotics 2
มศกอ ๒๖๑
กายอุปกรณ์ ข้นั แนะนา ๒
Prerequisite : Has been studied or study with course of HSPO 161
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา มศกอ ๑๖๑
Machines and materials in prosthetics and orthotics; basic skills in Prosthetics & Orthotics.
เครื่ องจักรและวัสดุกายอุปกรณ์ในงานกายอุปกรณ์ วัสดุและทักษะด้านกายอุปกรณ์

มคอ. ๒

3 (1-4-4)
๓ (๑-๔-๔)

กลุ่มวิชากายอุปกรณ์

๘๕ หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
HSPO 271
Orthotics 1
3(3-0-6)
มศกอ ๒๗๑
กายอุปกรณ์ เสริม ๑
๓ (๓-๐-๖)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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 การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ การประดิษฐ์การจัดทา การลองสวม
และการปรับปรุ งกายอุปกรณ์เสริ มสาหรับเท้าและข้อเท้าที่ใช้ในโรคหรื อภาวะผิดปกติ ที่เกี่ยวข้อง
HSPO 272
Orothotic Practice 1
4(0-12-4)
มศกอ ๒๗๒
ปฏิบัตกิ ารกายอุปกณ์ เสริม ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 161 and HSPO 261
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
การปฏิบตั ิเทคนิคการทากายอุปกรณ์เสริ มสาหรับเท้าและข้อเท้าตั้งแต่ การประเมิน การพิจารณาคาสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร์
องค์ประกอบ การประดิษฐ์จดั ทาและการลองสวมและปรับปรุ งกายอุปกรณ์เสริ มสาหรับเท้าและข้อเท้าที่ใช้ในโรคหรื อภาวะผิดปรกติที่
เกี่ยวข้องภายใต้การกากับดูแล พร้อมทั้งจริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
HSPO 281
Prosthetics 1
3(3-0-6)
มศกอ ๒๘๑
กายอุปกรณ์ เทียม ๑
๓ (๓-๐-๖)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
ความบกพร่ องทางกาย ทางจิ ตใจและการทาหน้าที่ ของการสู ญเสี ยระยางค์ในระดับใต้เข่า ระดับการตัดที่ต่างกัน
การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การพิจารณาคาสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวัสดุที่ใช้
หลักการประดิษฐ์จดั ทา การจัดแนว และ การลองสวมและปรับปรุ งกายอุปกรณ์เทียมในระดับใต้เข่า
๕๕

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

HSPO 282
Prosthetic Practice 1
4(0-12-4)
มศกอ ๒๘๒
ปฏิบัตกิ ารกายอุปกรณ์ เทียม ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 161 and HSPO 261
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
การปฏิบตั ิเพื่อดูแลความบกพร่ องทางกาย ทางจิตใจและการทาหน้าที่ของผูท้ ี่สูญเสี ยระยางค์ในระดับใต้เข่า ระดับการตัด
ที่แตกต่างกัน การประเมิน การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การพิจารณาคาสั่งการรักษา ชี วกลศาสตร์
องค์ประกอบและวัสดุที่ใช้ หลักการประดิษฐ์จดั ทา การจัดแนว และ การลองสวมและปรับปรุ งกายอุปกรณ์เทียมในระดับใต้เข่า ทั้ง
จริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
HSPO 291
Clinical Orthotics and Prosthetics 1
4(0-12-4)
มศกอ ๒๙๑
กายอุปกรณ์ คลินกิ ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite :วิชาบังคับก่อน : 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.
การปฏิบตั ิทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณ์เทียมระดับใต้เข่าและกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้า ข้อเท้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายใต้การกากับดูแล เน้นการตรวจประเมิน การเสนอแนะและทากายอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทั้งจริ ยธรรม วิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
HSPO 361
Upper Limb Prosthetics and Orthotics
3 (3-0-6)
มศกอ ๓๖๑
กายอุปกรณ์ แขน
๓ (๓-๐-๖)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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 การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบการประดิษฐ์จดั ทาและการลองสวมและ
ปรับปรุ งกายอุปกรณ์สาหรับแขนและมือที่ใช้ในโรคหรื อภาวะผิดปรกติที่เกี่ยวข้อง
HSPO 362
Upper Limb Prosthetics and Orthotics Practice
มศกอ ๓๖๒
ปฏิบัตกิ ารกายอุปกรณ์ แขน
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 161 and HSPO 261
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา มศกอ ๑๖๑ และ มศกอ ๒๖๑
๕๖

4(0-12-4)
๔ (๐-๑๒-๔)

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

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.
การประยุ ก ต์ ห ลัก การและฝึ กปฏิ บั ติ เ ทคนิ ค การท ากายอุ ป กรณ์ เ สริ มและเที ย มส าหรั บ แขนและมื อตั้ง แต่
การประเมิน การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ การประดิษฐ์จดั ทา และการลองสวมและปรับปรุ งกาย
อุปกรณ์เสริ มและเที ยมสาหรั บแขนและมือที่ ใช้ในโรคหรื อภาวะผิดปรกติที่เกี่ ยวข้อง ทั้งจริ ยธรรมวิชาชี พ สิ ทธิ ผูป้ ่ วย
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
HSPO 371
Orthotics 2
3(3-0-6)
มศกอ ๓๗๑
กายอุปกรณ์ เสริม ๒
๓ (๓-๐-๖)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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 การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ การประดิษฐ์ จัดทาและการลองสวม
และปรับปรุ งกายอุปกรณ์เสริ มขาระดับเหนือข้อเท้า (เข่า , สะโพก) เท้าและข้อเท้าที่ใช้ในโรคหรื อภาวะผิดปรกติที่เกี่ยวข้อง
HSPO 372
Orthotic Practice 2
4(0-12-4)
มศกอ ๓๗๒
ปฏิบัตกิ ารกายอุปกรณ์ เสริม ๒
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 161 and HSPO 261
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
ประยุกต์หลักการและการปฏิ บัติ เทคนิ ค การท ากายอุป กรณ์ เ สริ ม ขาระดับ เหนื อ ข้อ เท้า (เข่ า , สะโพก) ภายใต้
การกากับดูและการประเมิน การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ การประดิษฐ์จดั ทา และ การลองสวมและ
ปรั บปรุ ง กายอุป กรณ์ เสริ มขาระดับ เหนื อข้อ เท้า (เข่ า , สะโพก) และข้อเท้าที่ ใช้ใ นโรคหรื อ ภาวะผิ ด ปรกติ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ทั้งจริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
HSPO 373
Orthotics 3
2(2-0-4)
มศกอ ๓๗๓
กายอุปกรณ์ เสริม ๓
๒ (๒-๐-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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).
การทบทวนชีวกลศาสตร์ของกระดูกสันหลัง โรคและภาวะผิดรู ปของกระดูกสันหลัง ภาวะกระดูกสันหลังหัก
กายอุปกรณ์เสริ มลาตัวและคอแบบต่างๆ
๕๗

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

HSPO 374
Orthotic Practice 3
3(0-9-3)
มศกอ ๓๗๔
ปฏิบัตกิ ารกายอุปกรณ์ เสริม ๓
๓ (๐-๙-๓)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPA 201 , HSPO 201, HSPO 202
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
คาสัง่ การรักษา การดูแลและสื่ อสารกับผูป้ ่ วย การวัด การออกแบบการหล่อแบบ การขึ้นรู ป การแต่งและดัดแปลงหุ่ นปูน
การฝึ กปฏิ บัติ ท าชิ้ น ส่ ว นโลหะ การขึ้ น รู ป พลาสติ ก การทดลองแบบและการท าขั้น สุ ด ท้า ยของกายอุ ป กรณ์ เ สริ ม เน้น กาย
อุปกรณ์เสริ มกระดูกสันหลัง ทั้งจริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
HSPO 381
Prosthetics 2
3 (3-0-6)
มศกอ ๓๘๑
กายอุปกรณ์ เทียม ๒
๓ (๓-๐-๖)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
ความบกพร่ องทางกายทางจิตใจและการทาหน้าที่เกิดจากสูญเสี ยระยางค์ในระดับเหนือเข่า ระดับของการตัดที่แตกต่างกัน
การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวัสดุที่ใช้
หลักการประดิษฐ์จดั ทาการจัดแนวและการลองสวมและปรับปรุ งกายอุปกรณ์เทียมในระดับเหนือเข่า
HSPO 382
Prosthetic Practice 2
4(0-12-4)
มศกอ ๓๘๒
ปฏิบัตกิ ารกายอุปกรณ์ เทียม ๒
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 161 and HSPO 261
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
การปฏิบตั ิเพื่อดูแลความบกพร่ องทางกาย ทางจิตใจและการทาหน้าที่ของผูท้ ี่สูญเสี ยรยางค์ในระดับเหนื อเข่า ระดับการ
ตัดที่แตกต่างกัน การประเมิน การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์
องค์ประกอบและวัสดุที่ใช้ หลักการประดิษฐ์จดั ทา การจัดแนว และการลองสวมและปรับปรุ งกายอุปกรณ์เทียมในระดับเหนื อเข่า
ทั้งจริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๕๘

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

HSPO 391
Clinical Orthotics and Prosthetics 2
4(0-12-4)
มศกอ ๓๙๑
กายอุปกรณ์ คลินกิ ๒
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 291
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
การปฏิ บตั ิทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณ์เที ยมระดับเหนื อเข่า และกายอุปกรณ์เสริ มขาระดับเหนื อข้อเท้า (เข่า ,
สะโพก) ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกากับดูแลตั้งแต่การตรวจประเมินการเสนอแนะและทากายอุปกรณ์ ที่เหมาะสม
ทั้งจริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
HSPO 392
Clinical Experience 1
4(0-12-4)
มศกอ ๓๙๒
ประสบการณ์ คลินิก ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 391
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
การปฏิบตั ิทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณ์ขาชนิดต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกากับดูแลในสถาบันฝึ กอบรม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและหรื อสถาบันร่ วม เช่น ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติต้ งั แต่
การตรวจประเมิน การเสนอแนะและทากายอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทั้งจริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
HSPO 393
Clinical Orthotics and Prosthetics 3
4(0-12-4)
มศกอ ๓๙๓
กายอุปกรณ์ คลินกิ ๓
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 391
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
การปฏิ บัติ ทางคลิ นิ ก เพื่ อ ท ากายอุ ป กรณ์ ต ามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลตั้งแต่ ก ารตรวจประเมิ น
การเสนอแนะและทากายอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทั้งจริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
HSPO 394
Clinical Experience 2
3(0-9-3)
มศกอ ๓๙๔
ประสบการณ์ คลินิก ๒
๓ (๐-๙-๓)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 391
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
๕๙

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

การปฏิบตั ิทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณ์ชนิดต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกากับดูแลในสถาบันฝึ กอบรมคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและหรื อสถาบันร่ วม เช่น ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตั้งแต่ การ
ตรวจประเมิน การเสนอแนะและทากายอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทั้งจริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
HSPO 471
Orthotics Advance
4(2-6-6)
มศกอ ๔๗๑
กายอุปกรณ์ เสริมขั้นสู ง
๔ (๒-๖-๖)
rd
Prerequisite : Pass all subject in 3 academic year
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุรายวิชาในชั้นปี ที่ ๓
Orthotics science and practice for a variety of specific conditions including clubfoot and scoliosis; professional ethics;
patient’s rights; good interpersonalrelations.
กายอุปกรณ์เสริ มสาหรับภาวะเฉพาะ: เท้าปุก, หลังคด และอื่นๆ ทั้งจริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
HSPO 481
Prosthetics 3
3 (3-0-6)
มศกอ ๔๘๑
กายอุปกรณ์ เทียม ๓
๓ (๓-๐-๖)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSAN 201, HSPO 201, HSPO 202
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
ความบกพร่ องทางกาย ทางจิตใจและการทาหน้าที่ของผูท้ ี่เท้าขาดบางส่ วน ขาขาดระดับ ข้อเท้า ระดับข้อเข่า หรื อข้อ
สะโพก การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวัสดุที่
ใช้ หลักการประดิษฐ์จดั ทาการจัดแนว และการลองสวมและปรับปรุ งกายอุปกรณ์เทียมในระดับดังกล่าว
HSPO 482
Prosthetic Practice 3
4(0-12-4)
มศกอ ๔๘๒
ปฏิบัตกิ ารกายอุปกรณ์ เทียม ๓
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 161 and HSPO 261
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
การปฏิ บตั ิเพื่อดูแลความบกพร่ องทางกาย ทางจิ ตใจและการทาหน้าที่ ของผูท้ ี่ สูญเสี ยขาในระดับข้อเท้า ข้อเข่า หรื อข้อ
สะโพก รวมทั้งกรณี เท้าขาดบางส่วน ระดับการตัดที่แตกต่าง การประเมิน การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด
การพิจารณาคาสั่งการรักษา ชี วกลศาสตร์ องค์ประกอบและวัสดุ ที่ใช้ การประดิ ษฐ์จัดทา การจัดแนว และ การลองสวมและ
ปรับปรุ งกายอุปกรณ์เทียมในระดับดังกล่าว ทั้งจริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๖๐

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

HSPO 483
Prosthetics Advance
มศกอ ๔๘๓
กายอุปกรณ์ เทียมขั้นสู ง
Prerequisite : Pass all subject in 3rd academic year
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุรายวิชาในชั้นปี ที่ ๓
Advance prosthetics science and practice
กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง และการฝึ กปฏิบตั ิ

มคอ. ๒

4(2-6-6)
๔ (๒-๖-๖)

HSPO 491
Clinical Orthotics and Prosthetics 4
4(0-12-4)
มศกอ ๔๙๑
กายอุปกรณ์ คลินกิ ๔
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 393
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
การปฏิบตั ิทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกากับดูแลตั้งแต่การตรวจประเมิน
การเสนอแนะและทากายอุปกรณ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งจริ ยธรรมวิชาชีพ สิ ทธิผปู ้ ่ วย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
HSPO 492
Clinical Experience 3
4(0-12-4)
มศกอ ๔๙๒
ประสบการณ์ คลินิก ๓
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 394
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
การปฏิบตั ิทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณ์ชนิดต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกากับดูแลในโรงพยาบาลต่างๆ
หรื อองค์กรที่ให้บริ การทางกายอุปกรณ์ต้ งั แต่การตรวจประเมิน การเสนอแนะและทากายอุปกรณ์ที่เหมาะสม การจัดหาและ
การส่งมอบ รวมทั้งมีการสัมมนาเพื่อสรุ ปแนวคิดและแนวทางปฏิบตั ิเมื่อสิ้นสุดการฝึ กปฏิบตั ิ
HSPO 493
Clinical Experience 4
4(0-12-4)
มศกอ ๔๙๓
ประสบการณ์ คลินิก ๔
๔ (๐-๑๒-๔)
Prerequisite : Has studied or study with courses of HSPO 492
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
การปฏิบตั ิทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณ์ชนิ ดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกากับดูแลในโรงพยาบาลต่างๆ
หรื อองค์กรที่ ให้บริ การทางกายอุปกรณ์ต้ งั แต่การตรวจประเมิน การเสนอแนะและทากายอุปกรณ์ที่เหมาะสมรวมทั้งการ
บริ หารจัดการ และมีการสัมมนาเพื่อสรุ ปแนวคิดและแนวทางปฏิบตั ิเมื่อสิ้นสุดการฝึ กปฏิบตั ิ

๖๑

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

มคอ. ๒

๖ หน่ วยกิต
๖ หน่ วยกิต#๓
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)

กลุ่มวิชาเลือก (ช่ วงที่ ๑ , ๒ และ ๓)

HSEN 104
English Level 4
มศภอ ๑๐๔
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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.
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึ กอ่านข่าว บทความวิจยั ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อความเข้าใจและ
คิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นกั ศึกษารู ้เกี่ยวกับสังคมโลก ฝึ กการฟังข่าว การบรรยายและสุนทร
พจน์จากสื่ อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึ กพูดในที่ชุมชน การนาเสนอและการทา
บทบาทสมมุติ ฝึ กการเขียนเรี ยงความรู ปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึ กทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การ
ออกเสี ยงและคาศัพท์ในบริ บทที่เหมาะสม
HSPO 413
Shoe Modifications
2 (1-3-3)
มศกอ ๔๑๓
การปรับแก้ รองเท้ า
๒ (๑-๓-๓)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : Theory and basic process of shoe modification regarding to the diagnosis or foot deformities as conservative treatment,
including basic shoe modification practice.
ทฤษฎีการปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไขรองเท้าตามสภาวะของโรคหรื อเท้าที่มีความผิดปกติ และการฝึ กปฏิบตั ิ

HSPO 411
Rehabilitation Practice
2 (0-6-2)
มศกอ ๔๑๑
เวชศาสตร์ ฟื้นฟูภาคปฏิบัติ
๒ (๐-๖-๒)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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.
การปฏิบตั ิงานในทีมสหสาขาด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ได้แก่ กายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัด อรรถบาบัดนันทนาการบาบัด
จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์

๖๒
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มคอ. ๒

HSPO 412
Prosthetic and Orthotic Experience
2 (0-6-2)
มศกอ ๔๑๒
ประสบการณ์ กายอุปกรณ์
๒ (๐-๖-๒)
Prerequisite : Has studied the course of HSPO 392, HSPO 393, HSPO 394
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา มศกอ ๓๙๒, มศกอ ๓๙๓, มศกอ ๓๙๔
Prosthetics and Orthotics experience in a PO facility as an assistant to a qualified P/O.
ประสบการณ์กายอุปกรณ์ฝึกปฏิบตั ิงานกายอุปกรณ์ในองค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆในลักษณะของการช่วยปฏิบตั ิงานด้าน
กายอุปกรณ์
HSME 301
Introduction to Advanced Anatomy, Pathology and Biomechanics
3 (3-0-6)
มศพศ ๓๐๑
บทนากายวิภาคศาสตร์ พยาธิวทิ ยาและชีวกลศาสตร์ ข้นั สู ง
๓ (๓-๐-๖)
Prerequisite : Has studied the course of HSAN 201, HSPA 201, HSPO 201, HSPO 202
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
มหกายวิภาคของมนุษย์ โครงสร้าง การทางาน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างต่างๆ การศึกษาหลักการชีวกลศาสตร์ท้ งั ภาวะ
สถิตและเคลื่อนไหว การศึกษาสาเหตุ กลไก และการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเซลล์และเนื้อเยือ่ ของมนุษย์ในโรคต่างๆ
HSME 401
Applied Anatomy
2 (2-0-4)
มศพศ ๔๐๑
กายวิภาคศาสตร์ ประยุกต์
๒ (๒-๐-๔)
Prerequisite : Has studied the course of HSAN 201
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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.
ประยุกต์ความรู ้ดา้ นกายวิภาคเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา โครงสร้าง กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ ของลาตัวและแขน ขา
ศีรษะ คอ ระบบประสาทของแขน ขา
HSME 402
Advanced Pathology
มศพศ ๔๐๒
พยาธิวทิ ยาขั้นสู ง
Prerequisite : Has studied the course of HSPA 201
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา มศพย ๒๐๑
Detailed and in-depth analysis of various pathologies relevant for orthotics and prosthetics.
รายละเอียดของโรคที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกายอุปกรณ์
HSME 403
Advanced Biomechanics Practice
มศพศ ๔๐๓
ชีวกลศาสตร์ ข้นั สู ง
Prerequisite : Has studied the course of HSPO 201, HSPO 202
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา มศกอ ๒๐๑, มศกอ ๒๐๒
๖๓

2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)

2 (0-6-2)
๒ (๐-๖-๒)

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

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.
การเคลื่อนไหวของร่ างกาย การวิเคราะห์การเดินที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ การเปรี ยบเทียบอุปกรณ์ การออกแบบชนิด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกายอุปกรณ์
HSMA 103
Mathematics
4 (4-0-8)
มศคณ ๑๐๓
คณิตศาสตร์
๔ (๔-๐-๘)
Prerequisite : วิชาบังคับก่อน : 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, สมการเชิงเส้น, สัญกรณ์ของเซ็ต, อสมการเชิงเส้น, เปอร์เซนต์, เลขชี้กาลังที่เป็ นจานวนเต็ม, สัญกรณ์
วิทยาศาสตร์, สมการค่าสัมบูรณ์, อสมการค่าสัมบูรณ์, ระบบพิกดั คาร์ทีเซียน, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชนั , การทางานของฟังก์ชนั ,
เส้นตรง, อสมการ 2 มิติ, เรขาคณิ ต:, มุม, เส้น, พีธากอรัส, สามเหลี่ยมมาตรฐาน,สามเหลี่ยมคล้าย, เส้นแบ่ง, จุดศูนย์กลาง, ความสู ง,
พื้นที่, พื้นที่ผิว, ปริ มาณ, ตรี โกณมิติ, สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิ ทึม
HSCO 401
Information Technology 2
2 (2-0-4)
มศคพ ๔๐๑
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒
๒ (๒-๐-๔)
Prerequisite : Has studied the course of HSCO 101
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา 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
การทางาน ทฤษฎี ระบบ โปรแกรม การออกแบบ โครงสร้าง การวิเคราะห์ส่วนประกอบ หลักการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วย
ทางด้านงานวิศวกรรมในงานผลิตกายอุปกรณ์
HSPO 414
Research Project in Prosthetics and Orthotics
2 (0-6-2)
มศกอ ๔๑๔
โครงการวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์
๒ (๐-๖-๒)
Prerequisite : Has studied the course of HSPO 301
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรื อศึกษาร่ วมกับวิชา มศกอ ๓๐๑
Writing PO research proposal, doing research, present result, writing final report.
เขียนโครงการวิจยั ดาเนินการวิจยั นาเสนอผลการวิจยั เขียนรายงานการวิจยั ด้านกายอุปกรณ์ฉบับสมบูรณ์

๖๔

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

ภาคผนวก ๒ : รายละเอียดอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

1. รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล
รายวิชาทีร่ ับผิดชอบ (สาหรับหลักสู ตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
1. พยาธิวทิ ยา
ตาแหน่ งปัจจุบนั
1. อาจารย์ประจาภาควิชาพยาธิคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถานทีท่ างาน
1. โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คุณวุฒิการศึกษา
1. วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 2522
2. พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) พ.ศ. 2524
3. ป.ชั้นสูง (พยาธิวทิ ยา) พ.ศ. 2526
4. ว.ว. (พยาธิวทิ ยาคลินิก) พ.ศ. 2528
5. Ph.D. (Medical Science) พ.ศ. 2535
ผลงานทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ ในช่ วง ๕ ปี หลัง
1. ศศิธร สุขถมยา, นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกลุ
การพัฒนาโรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธรจนได้รับการรับรองจากองค์ กรวิชาชีพกายอุปกรณ์ นานาชาติ ในระดับสู งสุ ด
อย่ าง สมบูรณ์
เวชบันทึ ก 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.
๖๕

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

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.

๖๖

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

2. Dr.Kazuhiko Sasaki
รายวิชาทีร่ ับผิดชอบ (สาหรับหลักสู ตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
1. กายอุปกรณ์เสริ ม
2. กายอุปกรณ์เทียม
ตาแหน่ งปัจจุบนั
1. อาจารย์ประจาโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถานทีท่ างาน
1. โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร 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
ผลงานทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ ในช่ วง ๕ ปี หลัง
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

๖๗

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

3. ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ เลิศวานิช
รายวิชาทีร่ ับผิดชอบ (สาหรับหลักสู ตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
1. กายอุปกรณ์เสริ ม
ตาแหน่ งปัจจุบนั
1. อาจารย์ประจาภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิคส์และกายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถานทีท่ างาน
1. ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิคส์และกายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คุณวุฒิการศึกษา
1. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) (๒๕๔๒)
2. วว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิคส์) (๒๕๔๘)
3. Research Fellow in Sport Medicine (๒๕๕๒)
4. Visiting research scholarship in hip arthroscopy and orthopaedic biomechanics (๒๕๕๓)
ผลงานทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ ในช่ วง ๕ ปี หลัง
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

๖๘

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)
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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

๖๙

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

4. นางสาวจุฑามาศ พินิจเลิศสกุล
รายวิชาทีร่ ับผิดชอบ (สาหรับหลักสู ตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
1. กายอุปกรณ์เสริ ม
2. กายอุปกรณ์เทียม
ตาแหน่ งปัจจุบนั
1. อาจารย์ประจาโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถานทีท่ างาน
1. โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คุณวุฒิการศึกษา
1. วท.บ.(กายอุปกรณ์) พ.ศ. 2549
2. วศ.ม.(วิศวกรรมชีวการแพทย์) พ.ศ. 2557
3. Certificate in Prosthetics and Orthotics Category I พ.ศ. 2554
ผลงานทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์
1. สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
ภาคผนวกที่ การดูแลตอแขนขา 4 คู่มอื สาหรับประชาชน.ในการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ข้นั พืน้ ฐาน. 2558: 47-52
2. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางเวชปฏิบตั ิดา้ นกายอุปกรณ์ สาหรับผูป้ ่ วยคนพิการที่สูญเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุทางถนน/
คู่มือแนวทางเวชปฏิ บัติด้านกายอุปกรณ์ เพื่อการฟื ้ นฟูสมรรถภาพผู้ได้ รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เนือ้ เรื่ องที่ 2
แนวทางเวชปฏิบัติด้านกายอุปกรณ์ สาหรั บผู้ป่วย/คนพิการที่ สูญเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุทางถนน 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
๗๐

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)
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5. นางสาวจุฑามณี ปุ่ นศิริ
รายวิชาทีร่ ับผิดชอบ (สาหรับหลักสู ตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
1. กายอุปกรณ์เสริ ม
2. กายอุปกรณ์เทียม
ตาแหน่ งปัจจุบนั
1. อาจารย์ประจาโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถานทีท่ างาน
1. โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คุณวุฒิการศึกษา
1. วท.บ.(กายอุปกรณ์) พ.ศ. 2549
2. วศ.ม.(วิศวกรรมชีวการแพทย์) พ.ศ. 2557
3. Certificate in Prosthetics and Orthotics Category I พ.ศ. 2554
ผลงานทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์
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

๗๑

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Degree
B.Sc. in Science
M.Sc. in Science
Diploma of Physiotherapist
technician
Bacelor of Medicine
Specialist certificate in physical
medicine and rehabilitation
Master of Medical Science

Year
1973
1987
1998

Institute & University
University of Zagreb
University of Zagreb
Medical school Banja Luka

Field
Science
Science
Physiotherapy

2004
2012

Faculty of Medicine, Banja Lika
Faculty of Medicine, Banja Lika

2014

Faculty of Medicine, Banja Lika

Medicine
Physical and
Rehabilitation
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.

๗๒

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

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
1.

Degree
B.Sc. in Science

Year
2003

2.

M.Sc. in Biology

2013

Institute & University
University of Tuzla, Faculty of
National Science
University of Tuzla, Faculty of
National Science

Field
Science
Science

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

๗๓

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

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
1.
2.

Degree
B.Sc.
Master's degree for Software
Engineering

Year
2003
2009

Institute & University
Electrical Faculty in Tuzla– department:
Information Technology
Electrical Faculty in Tuzla

Field
Information
Technology
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
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หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

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

๗๕

มคอ. ๒

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

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
1.

Degree
B.Sc. in Chemical
Engineering

Year
2005

Institute & University
Ohio State Unviersity

2.

M.Sc. in Organic
Chemistry

2011

University of Belgrade

Field
Organic
Chemical
Technology
and Polymer
Engineering
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

๗๖

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

มคอ. ๒

ภาคผนวก ๓ : ข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ว่ าด้ วยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒

๗๗

หลักสู ตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติแบบทางไกลผสมผสาน)

ภาคผนวก ๔ : บันทึกความร่ วมมือ (MOU) ระหว่ างมหาวิทยาลัยมหิดลและ Human Study e.V.
และองค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์ สากล (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO)

๗๘

มคอ. ๒

