
 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

1 

 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 

หลักสูตรใหม& พ.ศ. ๒๕๖๐ 
---------------------------- 

 

ช่ือสถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล โรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธร  
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ'(นฟูสมรรถภาพทางการแพทย�แห+งชาติ 

 
หมวดท่ี ๑.  ข4อมูลท่ัวไป 

 

๑.   รหัสและช่ือหลักสูตร 
  ภาษาไทย  : หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 
  ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Prosthetics and Orthotics Program (Blended distance  
      learning program) 
 
๒.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  : กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
     ชื่อย+อ  : กอ.บ. 
     ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  : Bachelor of Prosthetics and Orthotics  
     ชื่อย+อ  : B.PO. 
 
๓.   วิชาเอก (ถ4ามี) ไม+มี 
 
๔.   จํานวนหน&วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ๑๒๙  หน+วยกิต 
 
๕.  รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑  รูปแบบ 
 เปLนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.๒  ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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๕.๓ ภาษาท่ีใช4 
 ใชSภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
 
๕.๔ การรับเข4าศึกษา 
 รับนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต+างชาติท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยไดSเปLนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขSาศึกษาในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกล
ผสมผสาน) 

๕.๕  ความร&วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 โรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธร คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร+วมมือกับ สถาบัน

สิรินธรเพ่ือการฟ'(นฟูสมรรถภาพทางการแพทย�แห+งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
๕.๖   การให4ปริญญาแก&ผู4สําเร็จการศึกษา 
 ใหSปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
๖.๑  หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) พ.ศ. ๒๕๖๐ เปLนหลักสูตรใหม+ แต+มี

เนื้อหาเหมือนหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีลักษณะการจัดการเรียนการ
สอนเหมือนหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๖)  
เป[ดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ป\การศึกษา ๒๕๖๐ 

๖.๒  สภามหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบในหลักการจัดทําหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕๐๒ วันท่ี  ๑๘ 
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๖.๓  คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาการดําเนินการจัดทําหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
(แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) พ.ศ. ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖.๔  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖.๕  คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดลอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖.๖  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี ๕๑๗ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๖.๗  สภาวิชาชีพไดSรับรองหลักสูตร เม่ือวันท่ี…………………………………………………………………………… 
 
๗.  ความพร4อมในการเผยแพร&หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรSอมในการเผยแพร+ว+าเปLนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห+งชาติ ในป\การศึกษา ๒๕๖๑ (หลังจากเป[ดสอนเปLนเวลา ๒ ป\) 
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๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได4หลังสําเร็จการศึกษา 
ผูSท่ีจบการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพดSานกายอุปกรณ�ในสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชน      

ตลอดจนศึกษาต+อในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
๑. ผูSท่ีจบการศึกษาจะสามารถปรับตําแหน+งจากช+างกายอุปกรณ� (คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง) เปLนนักกายอุปกรณ� (คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี) และประกอบอาชีพดSานกายอุปกรณ�ใน
สถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชน 

๒. ผูSท่ีจบการศึกษาจะสามารถศึกษาต+อเฉพาะทางดSานกายอุปกรณ� หรือศึกษาต+อระดับบัณฑิตศึกษาดSานกาย
อุปกรณ�และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขSอง ท้ังในประเทศและต+างประเทศ 

 
๙.   ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน&ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยBผู4รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดั
บ 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน&งทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปDท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๑ ๓ ๑๐๐๔ ๐๐๒๐ XXXX  

รองศาสตราจารย� 
แพทย�หญิงนาราพร ประยูร
วิวัฒน�   

- วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) (เกียรตินิยม
อันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๒   
- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) (เกียรตินิยม
อันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๔ 
- อว. (อายุรศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๖ 
- วว. (อายุรศาสตร�) 
แพทยสภา: ๒๕๒๘ 
- วว. (ประสาทวิทยา) 
แพทยสภา: ๒๕๓๐ 
- วว. (ประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง) 
แพทยสภา: ๒๕๔๘ 
 

ภาควิชา
อายุรศาสตร� 

๒ ๓ ๑๐๐๕ ๐๐๙๐ XXXX  
ผูSช+วยศาสตราจารย� 
แพทย�หญิงพรสุข ชื่นสุชน 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔  
- ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก 
(พยาธิวิทยา)  

ภาควิชา 
พยาธิวิทยา 

 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

4 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๖ 
- วว. (พยาธิวิทยากายวิภาค)  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๘ 
 
 

 

ลําดั
บ 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน&งทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปDท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

๓ ๓ ๑๐๐๕ ๐๒๗๔ XXXX 
นายแพทย�ระพินทร� พิมลศานต์ิ 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๙  
- วว. (ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔ 
- Clinical Fellowship in Orthopedic 
Oncology  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕ 
- Research Fellowship in Orthopedic 
Oncology  
Mayo Clinic, USA: ๒๕๔๙ 
- Clinical Fellowship in Arthroplasty 
University of Toronto, Canada: ๒๕๔๙ 
- Clinical Fellowship in Musculoskeletal 
Oncology  
University of Toronto, Canada: ๒๕๕๐ 

ภาควิชา 
ศัลยศาสตร� 

ออร�โธป[ดิคส�และ
กายภาพบําบัด 

๔ ๓ ๑๐๑๔ ๐๐๑๔ XXXX 
นายแพทย�ต+อพล วัฒนา 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๐ 
- วว. (ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕ 
- Research Fellowship in Orthopedic  
Mayo Clinic, USA: ๒๕๔๘ 
- Research Fellowship in Hand 
Taxas Scottish Rite Hospital, USA: ๒๕๔๙ 

ภาควิชา 
ศัลยศาสตร� 

ออร�โธป[ดิคส�และ
กายภาพบําบัด 

๕ ๑ ๑๐๑๔ ๐๐๖๖ XXXX 
นายแพทย�วรธีร� เดชารักษ� 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๓     

โรงเรียน 
กายอุปกรณ�สิรินธร 
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- วว. (เวชศาสตร�ฟ'(นฟู) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๙ 

 
๑๐.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

๑๐.๑ โรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธร คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐.๒ สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ'(นฟูสมรรถภาพทางการแพทย�แห+งชาติ 
 
๑๐.๓ ในกรณีของการฝ}กงานเพ่ิมพูนประสบการณ�วิชาชีพ ฝ}กปฏิบัติในคณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ'(นฟูสมรรถภาพทางการแพทย�แห+งชาติ กรมการแพทย�กระทรวงสาธารณสุข หรือหน+วยงาน
บริการอ่ืนท้ังของรัฐและเอกชน 

 
๑๑. สถานการณBภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปEนต4องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑ สถานการณBหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ขSอมูลจากสํานักงานส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห+งชาติ  ณ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๗ แสดงว+าประเทศไทยมีผูSพิการดSานการเคลื่อนไหวท่ีตSองการใชSกายอุปกรณ� ๗๕๒,๖๔๓ คน ซ่ึงเม่ือคํานวณตาม
หลักขององค�การอนามัยโลก (WHO) พบว+าประเทศไทยควรมีนักกายอุปกรณ� ๑,๐๐๓ คน แต+โรงเรียนกายอุปกรณ�สิ
รินธรซ่ึงเปLนสถานศึกษาแห+งเดียวของประเทศท่ีสามารถผลิตนักกายอุปกรณ�ไดS มีกําลังการผลิตบัณฑิตภาคปกติ ๒๔ 
คน/ป\  ดังนั้นการเพ่ิมกําลังการผลิตนักกายอุปกรณ�ใหSมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูSพิการดSานการเคลื่อนไหวใหS
สามารถดํารงชีวิตใกลSเคียงกับคนปกติมากท่ีสุดเพ่ือรองรับความตSองการของประเทศจึงเปLนเรื่องท่ีสําคัญมาก  

๑๑.๒ สถานการณBหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 เดิมประเทศไทยมีสถาบันท่ีผลิตช+างกายอุปกรณ�คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ๒ แห+ง คือ       โรง

พยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย� ผลิตจํานวน ๑๗๑ คน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลSาพระนครเหนือ  ผลิต
จํานวน ๕๔ คน  แต+ท้ังสองสถาบันไดSป[ดหลักสูตรดSานกายอุปกรณ�ไปแลSว  ซ่ึงช+างกายอุปกรณ�เหล+านี้เปLนกําลังหลักของ
กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลรัฐต+างๆ ในการผลิตกายอุปกรณ�ใหSผูSพิการดSานการเคลื่อนไหว ก+อนท่ีโรงเรียน
กายอุปกรณ�สิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป[ดหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขากาย-อุปกรณ�ในป\ ๒๕๔๕  การพัฒนา
ช+างกายอุปกรณ�ท่ีกําลังปฏิบัติงานอยู+แลSวจํานวน ๒๒๕ คน  ผ+านทางการเรียนแบบทางไกลผสมผสานใหSมีความรูS
ความสามารถทัดเทียมกับนักกายอุปกรณ�เปLนวิธีการในการเพ่ิมจํานวนผูSใหSบริการดSานกายอุปกรณ�ท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลไดSอย+างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
๑๒. ผลกระทบจาก ข4อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต&อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข4องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
 เม่ือสถานการณ�ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกําลังดําเนินไปในทิศทางดังกล+าวขSางตSน                

การพัฒนาหลักสูตรนี้ใหSเปLนหลักสูตรการเรียนผสมผสานแบบทางไกล จะช+วยพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยใหSมี
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ความรูSความสามารถระดับมาตรฐานสากล และเผยแพร+ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดล  
 เม่ือพิจารณาถึงประสบการณ�การจัดการเรียนการสอนกายอุปกรณ�แบบทางไกลของโรงเรียน                 

กายอุปกรณ�สิรินธรท่ีร+วมมือกับ Human Study e.V. ประเทศเยอรมนี ในเรื่องการศึกษาผ+านทางเว็บไซต�ท่ีสามารถ
เขSาถึงไดSจากท่ัวโลก และความพรSอมของโรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธรซ่ึงมีศักยภาพสูงในดSานการศึกษา จะทําใหSเกิด
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลมาตรฐานสากล (องค�กรวิชาชีพกายอุปกรณ�นานาชาติ  
 
 
ระดับ ๑) ข้ึนสําหรับช+างผูSปฏิบัติงานดSานกายอุปกรณ�ไดSโดยไม+ตSองลาออกหรือหยุดการทํางานเพ่ือการศึกษาเพียง
อย+างเดียว   

๑๒.๒ ความเก่ียวข4องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลมีวิสัยทัศน�เพ่ือมุ+งสู+ความเปLนมหาวิทยาลัย ๑ ใน ๑๐๐ อันดับชั้นนําของโลก 

และคณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลมีวิสัยทัศน�ท่ีจะเปLนโรงพยาบาลของแผ+นดินและมุ+งสู+ความเปLนเลิศในระดับ
สากล โดยไดSมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร�ความเปLนเลิศดSานการศึกษา (Teaching and Learning Excellence) 
ดังนั้น หลักสูตรนี้ซ่ึงผลิตบัณฑิตกายอุปกรณ�ซ่ึงเปLนบุคลากรทางดSานสุขภาพจึงเก่ียวขSองโดยตรงกับพันธกิจของสถาบัน 
 
๑๓.  ความสัมพันธB (ถ4ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปGดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช&น รายวิชาท่ีเปGดสอน
เพ่ือให4บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต4องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

ภาควิชากายวิภาคศาสตร� สรีรวิทยา พยาธิวิทยา ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�และกายภาพบําบัด        เวชศาสตร�
ฟ'(นฟู  จิตเวชศาสตร� สถานส+งเสริมวิจัยของคณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลจะร+วมสอนในหลักสูตรนี้ดSวย 
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หมวดท่ี ๒. ข4อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคBของหลักสูตร 
๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
 สรSางบัณฑิตกายอุปกรณ�ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  มีเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ  

และมีความรูSความสามารถทางดSานกายอุปกรณ�โดยมีพ้ืนฐานทางการแพทย�  
๑.๒   วัตถุประสงคBของหลักสูตร 
นักกายอุปกรณ�เปLนบุคลากรดSานเวชศาสตร�ฟ'(นฟูท่ีทําหนSาท่ีในการประดิษฐ�ดัดแปลงกายอุปกรณ�ภายนอกแก+

ผูSป�วยผูSพิการเฉพาะราย การผลิตนักกายอุปกรณ�จึงเปLนเรื่องสําคัญท่ีจะช+วยใหSงานฟ'(นฟูสมรรถภาพทางกายและการ
เคลื่อนไหวเปLนไปดSวยดี การเรียนทางไกลเปLนการเป[ดโอกาสใหSช+างผูSปฏิบัติงานดSานกายอุปกรณ�อยู+แลSว เขSาถึงระบบ
การศึกษาท่ีเปLนทางการโดยไม+ตSองลางานท่ีทําอยู+เพ่ือมาเรียนในรูปแบบปกติ  ซ่ึงช+างเหล+านี้มีทัศนคติท่ีดีต+อวิชาชีพ
และมีแรงผลักดันสูงในการเรียน การไดSศึกษาต+อเนื่องถึงระดับปริญญาตรีจะช+วยยกระดับงานบริการกายอุปกรณ�ของ
ประเทศไทยใหSทัดเทียมกับอารยประเทศ โดยหลักสูตรจะจัดการศึกษาเพ่ือใหSนักศึกษา 
 (๑)  มีความรูSพ้ืนฐานของการพัฒนาตนเองใหSเปLนบัณฑิตหรือมีความเปLนมนุษย�ท่ีสมบูรณ� ปฏิบัติตนอย+างมี
คุณธรรมและจริยธรรมของผูSประกอบวิชาชีพกายอุปกรณ� 
 (๒)  มีความรูSวิทยาศาสตร�และวิทยาศาสตร�การแพทย�พ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา ติดตามวิทยาการ และ
ประยุกต�ใชSในการพัฒนางานดSานกายอุปกรณ� 
 (๓)  มีความรูSความสามารถและทักษะดSานกายอุปกรณ�ตามเกณฑ�มาตรฐานวิชาชีพ  
 (๔)  มีความสามารถในการประยุกต�ความรูSเพ่ือแกSป�ญหาดSานกายอุปกรณ� 
 (๕)  มีความรูSหลักการการจัดการกระบวนการทํางานและการพัฒนางาน 
 (๖)  มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานร+วมกับบุคลากรสหวิชาชีพ 
 (๗)  มีความรูSความสามารถในการคSนหา วิเคราะห�และสังเคราะห�ขSอมูลสารสนเทศ และศึกษาดSวยตนเอง
อย+างต+อเนื่อง 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธB หลักฐาน/ตัวบ&งช้ี 

การพัฒนาการเรียนการสอนเปLน

แบบทางไกล ใหSสอดคลSองกับ

หลักการการจัดการศึกษาท่ีเนSน

การเรียนรูSโดยผูSเรียนเปLนศูนย�กลาง 

 

๑. ส+งเสริมอาจารย�ในการเพ่ิมพูน

ทักษะ โดยผูSเรียนเปLนศูนย�กลาง

ในการเรียนรูS 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ

ทางไกล 

 

 

๑. ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอนแบบทางไกล 

๒. ความพึงพอใจของผูSเรียนต+อ

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

การเรียนแบบทางไกล 

๓. ระดับความพึงพอใจของ 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธB หลักฐาน/ตัวบ&งช้ี 

  นักศึกษาท่ีมีต+อหลักสูตร 

การพัฒนาการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎีเปLนแบบการเรียน

ทางไกลผสมผสานกับการฝ}ก

ภาคปฏิบัติในขณะปฏิบัติงานจริง  

เพ่ิมพูนประสบการณ� การ

ออกแบบการสอนใหSอาจารย�ใน

ลักษณะการสอนแบบทางไกลและ

การประเมินผลการฝ}กภาคปฏิบัติ

ในขณะปฏิบัติงานจริง  

๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎีเปLนแบบการเรียน

ทางไกลผสมผสานกับการฝ}ก

ภาคปฏิบัติในขณะปฏิบัติงาน

จริง 

๒. ระดับความพึงพอใจของผูSใชS

บัณฑิตต+อคุณภาพของบัณฑิต 
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แผนการปรับหลักสูตรใหSมีความ

ทันสมัย มีการบูรณาการสอดคลSอง  

คํานึงถึงผลลัพธ�การเรียนรูS  และผูSมี

ส+วนไดSส+วนเสีย 

๑. จัดสัมมนาระหว+างอาจารย� 

แหล+งฝ}กปฏิบัติงานวิชาชีพ และ

ผูSใชSบัณฑิต 

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียน

การสอนแบบบูรณาการ 

๑. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาต+อหลักสูตร 

๒. ระดับความพึงพอใจของผูSใชS

บัณฑิตต+อคุณภาพของบัณฑิต 

๓. ระดับความพึงพอใจของ

แหล+งฝ}กปฏิบัติการทางอุปกรณ� 

 

แผนการพัฒนาทักษะการออกแบบ

และดําเนินงานวิจัย  

๑. พัฒนาทักษะการสอนและการ

ประเมินผลท่ีเนSนการนําความรูS 

ทักษะทางป�ญญา ทักษะการ

วิเคราะห�เชิงตัวเลข การใชS

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะ

พิสัยไปประยุกต�ใชS ในการ

ออกแบบงานวิจัยท่ีสามารถนําไป

พัฒนางานทางดSานกายอุปกรณ� 

 

๑. จํานวนโครงการงานวิจัยท่ี

สามารถนําไปพัฒนางาน

ทางดSานกายอุปกรณ� พัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการและสังคม 
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หมวดท่ี ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร4างของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑  ระบบ 
 เปLนระบบทวิภาคตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 
๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร4อน 
 ไม+มี  
 
๑.๓  การเทียบเคียงหน&วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม+มี  

 
๒. การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑ วัน–เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
ในการเรียนทางไกลแบบผสมผสานนั้น จะมอบหมายงานใหSนักศึกษาโดยใชSระบบอินเทอร�เน็ตผ+านทาง

เว็บไซต�ในหSองเรียนเสมือนจริง ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขSาหSองเรียนไดSทุกเวลาท่ีตนเองว+าง และสามารถเขSาเรียนในแต+ละ
รายวิชาไดSจนกว+าจะสิ้นสุดตามเวลาท่ีกําหนด การเรียนแบบถ+ายทอดสดในลักษณะการถาม-ตอบจะจัดข้ึนในแต+ละ
สัปดาห� ส+วนการสอนภาคปฏิบัติ การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะจัดข้ึนในแต+ละภาคการศึกษาท่ีโรงเรียนกาย
อุปกรณ�สิรินธรและสถาบันฟ'(นฟูสมรรถภาพทางการแพทย�แห+งชาติ 

 
 ปDการศึกษา ๒๕๖๐ เปEนต4นไป 

ช้ันปDท่ี ภาคต4น ภาคปลาย 
๑ สิงหาคม – ธันวาคม มกราคม – พฤษภาคม 
๒ สิงหาคม – ธันวาคม มกราคม – พฤษภาคม 
๓ สิงหาคม – ธันวาคม มกราคม – พฤษภาคม 
๔ สิงหาคม – ธันวาคม มกราคม – พฤษภาคม 

  
 ๒.๒ คุณสมบัติของผู4เข4าศึกษา 

๑.  เปLนผูSสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท+า   
   ๑.๑ มีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
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ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของคณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล และ/หรือตามระเบียบ
การสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
  ๑.๒ ไม+มีความบกพร+องทางร+างกายหรือจิตใจท่ีจะเปLนอุปสรรคต+อการศึกษาหลักสูตร           กายอุป

กรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 
  ๑.๓ จะตSองมีคะแนน O-NET ของวิชาภาษาอังกฤษ ไม+นSอยกว+ารSอยละ ๓๕ 
 ๒.   เปLนผูSสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

๒.๑ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคกายอุปกรณ� จากสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลSาพระนครเหนือ หรือ 

 ๒.๒ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกายอุปกรณ�เสริมและกายอุปกรณ�เทียมจากกรมการ
แพทย� กระทรวงสาธารณสุข หรือ 

    ๒.๓ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาท่ีคณะกรรมการหลักสูตร
เห็นสมควร และมีประสบการณ�ดSานการประดิษฐ�กายอุปกรณ�เทียมและกายอุปกรณ�เสริมเฉพาะรายอย+าง
ต+อเนื่องไม+นSอยกว+า ๕ ป\หรือตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร 

    ๒.๔ ผูSท่ีมีคุณสมบัติ ตามขSอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ จะตSองมีผลการศึกษารายวิชาการศึกษาท่ัวไป
ในระดับอุดมศึกษาไม+นSอยกว+า ๓๐ หน+วยกิต โดยแบ+งเปLนกลุ+มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� ไม+นSอยกว+า 
๙ หน+วยกิต กลุ+มวิชาภาษาไม+นSอยกว+า ๖ หน+วยกิต และกลุ+มวิชาวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร�ไม+นSอยกว+า ๑๕ 
หน+วยกิต 

๒.๕ จะตSองกําลังปฏิบัติงานในหน+วยงานบริการดSานกายอุปกรณ� ซ่ึงใหSบริการท้ังกายอุปกรณ�เทียม
และกายอุปกรณ�เสริมเฉพาะราย  

๒.๖ ไดSรับการอนุมัติจากตSนสังกัด และมีหนังสือรับรองจากผูSบังคับบัญชา 
๒.๗ ไม+มีความพิการทางร+างกายหรือจิตใจท่ีจะเปLนอุปสรรคต+อการเรียนดSานกายอุปกรณ� 
๒.๘ สอบผ+านการคัดเลือกในรายวิชาวิทยาศาสตร�พ้ืนฐานและพ้ืนฐานวิชาชีพกายอุปกรณ� 
 

๒.๓ ปOญหาของนักศึกษาแรกเข4า 

 ความเขSาใจในลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแบบผสมผสาน และกฎเกณฑ�ต+างๆ ท่ีใชS
ในการประเมินผลการเรียนตลอดท้ังหลักสูตร 

 
๒.๔ กลยุทธBในการดําเนินการเพ่ือแก4ไขปOญหา / ข4อจํากัดของนักศึกษาในข4อ ๒.๓ 
 ใหSขSอมูลและชี้แจงในรายละเอียดของหลักสูตร พรSอมท้ังสาธิตและจัดฝ}กอบรมการใชSเทคโนโลย ี             

สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต+างๆ ในการเรียนการสอนแบบทางไกลแบบผสมผสาน ใหSกับนักศึกษาแรกเขSาในช+วง
ก+อนเป[ดภาคเรียน เพ่ือใหSนักศึกษาเขSาใจลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแบบผสมผสาน และกฎเกณฑ�
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ต+างๆ ท่ีใชSในการประเมินผลการเรียนชัดเจนยิ่งข้ึนและสามารถนําไปประยุกต�ในการเรียนตลอดท้ังหลักสูตร 
 
 
 
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู4สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปD 

ปDการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จํานวนท่ีคาดว+าจะรับ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

จํานวนท่ีคาดว+าจะจบ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

จํานวนสะสม ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 
๒.๖ งบประมาณตามแผน 
 งบประมาณของโรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธร ตามโครงการอุดหนุนจากรัฐบาลป\ละ ๑๓ ลSานบาท 
 
๒.๗ ระบบการศึกษา  

   แบบชั้นเรียน 

   แบบทางไกลผ+านสื่อสิ่งพิมพ�เปLนหลัก 
   แบบทางไกลผ+านสื่อแพร+ภาพและเสียงเปLนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส�เปLนสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร�เน็ต 

 อ่ืนๆ (ระบุ) นักศึกษาตSองมาเรียนภาคปฏิบัติและสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีโรงเรียนกาย
อุปกรณ�สิรินธรและสถาบันฟ'(นฟูสมรรถภาพทางการแพทย�แห+งชาติ ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๒.๘ การเทียบโอนหน&วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข4ามมหาวิทยาลัย (ถ4ามี)  

เปLนไปตามขSอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว+าดSวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
๓.  หลักสูตรและอาจารยBผู4สอน 

๓.๑ หลักสูตร 
๓.๑.๑ จํานวนหน&วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร        ๑๒๙        หน+วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสร4างหลักสูตร 
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ� มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี               

พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฎดังนี้  
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๑)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ๓๐  หน&วยกิต 
๑.  กลุ+มวิชาสังคมศาสตร�และภาษา ๑๕            หน+วยกิต 
๒.  กลุ+มวิชาวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� ๑๕   หน+วยกิต 
   

๒)  หมวดวิชาเฉพาะ  ๙๓         หน&วยกิต 
๑. กลุ+มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร�การแพทย�  ๑๙  หน+วยกิต 
๒. กลุ+มวิชาวิชากายอุปกรณ� ๗๔   หน+วยกิต  

๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖ หน+วยกิต  
    

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
รายวิชาเรียงลําดับตามหมวดวิชา  ประกอบดSวย  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และ

หมวดวิชาเลือกเสรี  ในแต+ละหมวดวิชาเรียงลําดับตามอักษรของรหัสย+อภาษาไทย 
หน+วยกิตของแต+ละรายวิชาระบุจํานวนหน+วยกิตรวมไวSหนSาวงเล็บ  ส+วนตัวเลขในวงเลบ็แสดง

จํานวนชั่วโมงของการเรียนการสอนแบบบรรยายและปฏิบัติต+อสัปดาห�ตลอดภาคการศึกษา  โดยกําหนดดังนี้ 
ตัวเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) คณะ

แพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลแบบเรียนทางไกลผสมผสาน ประกอบดSวย  สัญลักษณ� ๗ ตัว แบ+งเปLน ๒ ส+วน  ดังนี ้
ก.  ตัวอักษร ๔ ตัว  มีความหมายดังนี้ 
 -  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เปLนอักษรย+อชื่อคณะ/สถาบันท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   

ไดSแก+ 
 ศร :  SI หมายถึง    คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล 

-  ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เปLนอักษรย+อของสาขาวิชา ไดSแก+ 
 ศก :  SD หมายถึง    คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลแบบเรียนทางไกลผสมผสาน 

ข.  ตัวเลข  ๓  ตัว ตามหลังอักษรย&อของรายวิชา 
 ในรายวิชาเดียวกัน ใชSหมายเลขตามหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) โดยมีความหมายดังนี้ 

-  เลขตัวหนSา (หลักรSอย) หมายถึง  ระดับชั้นป\ท่ีกําหนดใหSศึกษารายวิชานั้นๆ 
- เลขตัวท่ีสอง (หลักสิบ) หมายถึง  กลุ+มวิชา 

● กลุ+มวิชาศึกษาท่ัวไป ใชSเลข  x๐x , x๑x และ x๒x 

● กลุ+มวิชาพ้ืนฐาน ใชSเลข  x๓x 

o วิทยาศาสตร�การแพทย� 

o วิจัย 

● กลุ+มวิชากายอุปกรณศาสตร� 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

14 

 

o รายวิชากายอุปกรณ�และกายอุปกรณ�พ้ืนฐาน      ใชSเลข  x๖x 

o รายวิชากายอุปกรณ�เสริม  ใชSเลข  x๗x 

o รายวิชากายอุปกรณ�เทียม  ใชSเลข  x๘x 

o รายวิชาประสบการณ�คลินิก  ใชSเลข  x๙x 
 

-  เลขตัวท่ีสาม (หลักหน+วย) หมายถึง   อนุกรมรายวิชา  
-  หน+วยกิตของแต+ละรายวิชา: ระบุตัวเลขหน+วยกิตรวมไวSหนSาวงเล็บ ส+วนตัวเลขในวงเล็บมี

ความหมายดังนี้ 

● รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชSเวลาบรรยาย หรืออภิปรายป�ญหา หรือการศึกษาท่ีเทียบเท+าท่ีใชS
เวลาไม+นSอยกว+า ๑๕ ชั่วโมง ต+อภาคการศึกษาปกติ ใหSมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิตระบบทวิภาค 

● รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชSเวลาฝ}กหรือทดลอง หรือการศึกษาท่ีเทียบเท+าท่ีใชSเวลาไม+นSอยกว+า
๓๐ ชั่วโมง ต+อภาคการศึกษาปกติ ใหSมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิตระบบทวิภาค 

● การฝ}กงานหรือการฝ}กภาคสนาม (ภาคฝ}กงานวิชาชีพ) ท่ีใชSเวลาฝ}กไม+นSอยกว+า ๔๕ ชัว่โมง 
ต+อภาคการศึกษาปกติ ใหSมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิตระบบทวิภาค 

 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ๓๐ หน+วยกิต  
 

กลุ&มวิชาสังคมศาสตรBและมนุษยศาสตรB                         ๙  หน&วยกิต 
                                             จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD 101 General Education for Human Science 3  (3-0-6) 
ศรศก ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปดSานมนุษยศาสตร� ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 102 General Education for Social Science 3  (3-0-6) 
ศรศก ๑๐๒ การศึกษาท่ัวไปดSานสังคมศาสตร� ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 103 Man and Culture 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๓ มนุษย�กับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) 
SISD 104 Man and Society 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๔ มนุษย�กับสังคม  ๒ (๒-๐-๔) 
SISD 105 Human Relations and Self Development 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๕ มนุษยสัมพันธ�กับการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔) 
SISD 106 Principles of Administration 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๖ หลักการบริหาร   ๒ (๒-๐-๔) 
SISD 107 Principle of Communication 2 (2-0-4) 
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ศรศก ๑๐๗ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 

SISD 108 General Psychology 2 (2-0-4) 

ศรศก ๑๐๘ จิตวิทยาท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔) 

SISD 109 Principles of  Economics 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๙ หลักเศรษฐศาสตร� ๒ (๒-๐-๔) 

 
 

SISD 110 Principles of Management 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๑๐ หลักการจัดการ   ๒ (๒-๐-๔) 
SISD 111 Comparative Culture 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๑๑ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔) 
SISD 112 Group Dynamics and Teamwork 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๑๒ พลวัตของกลุ+มและการทํางานเปLนทีม ๒ (๒-๐-๔) 

 

หมายเหตุ: นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม&น4อยกว&า ๙ หน&วยกิต 
 

กลุ&มวิชาภาษา                            ๖  หน&วยกิต 
                จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD 113 Elementary English  3  (3-0-6) 
ศรศก ๑๑๓ ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 114 Communication Skills in English 3  (3-0-6) 
ศรศก ๑๑๔ ทักษะการสื่อสารดSวยภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)  
SDSD 115 English for Science 3  (3-0-6) 
ศรศก ๑๑๕ ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร� ๓ (๓-๐-๖)  

 

หมายเหตุ: นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม&น4อยกว&า ๖ หน&วยกิต 
 

กลุ&มวิชาวิทยาศาสตรB-คณิตศาสตรB              ๑๕ หน&วยกิต 
                จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD   116 General Biology 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๑๖ ชีววิทยาท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔)  
SISD   117 General Chemistry 3 (3-0-6) 
ศรศก ๑๑๗ เคมีท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖)  
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SISD   118 General Physics  3 (3-0-6) 
ศสศก ๑๑๘ ฟ[สิกส�ท่ัวไป ๓ (๓-๐-๖)  
SISD   119 Mathematics 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๑๙ คณิตศาสตร� ๒ (๒-๐-๔)  
SISD   120 Statistics  2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๐ สถิติศาสตร� ๒ (๒-๐-๔)  
ISD   121 Information Technology 3 (3-0-6) 
ศรศก ๑๒๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)  
SISD   122 Applicable Basic Mathematics and Statistics 2  (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๒ คณิตศาสตร�และสถิติศาสตร�พ้ืนฐานประยุกต� ๒ (๒-๐-๔)  

 
SISD   123 Integrated Science 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๓ วิทยาศาสตร�บูรณาการ ๒ (๒-๐-๔)  
SISD   124 Information Technology in Daily Life 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๔ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ๒ (๒-๐-๔)  
SISD   125 Science and Technology 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๕ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ๒ (๒-๐-๔)  

SISD   126 Basic Physics for Health Science 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๖ ฟ[สิกส�พ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)  
SISD   127 Computer Applications 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๗ การประยุกต�งานคอมพิวเตอร� ๒ (๒-๐-๔)  
SISD   128 Healths and Environment 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๘ สุขภาพและสิ่งแวดลSอม ๒ (๒-๐-๔)  
SISD   129 Critical Thinking and Analysis 3 (3-0-6) 
ศรศก ๑๒๙ การคิดและวิเคราะห�อย+างใชSเหตุผล ๓ (๓-๐-๖) 

 

หมายเหตุ: นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม&น4อยกว&า ๑๕ หน&วยกิต 
 

ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ        ๙๓ หน+วยกิต 
 

 กลุ&มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรBการแพทยB               ๑๙ หน&วยกิต 
              จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD 231 Anatomy 4 (3-2-7) 
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ศรศก ๒๓๑ กายวิภาคศาสตร�   ๔ (๓-๒-๗) 
SISD 232 Physiology 2  (1-2-3) 
ศรศก ๒๓๒ สรีรวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SISD 233 Pathology 3 (2-2-5) 
ศรศก ๒๓๓ พยาธิวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
SISD 234 Basic Biomechanics  2 (2-0-4) 
ศรศก ๒๓๔ ชีวกลศาสตร�พ้ืนฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
SISD 235 Applied Biomechanics   2 (2-0-4) 
ศรศก ๒๓๕ ชีวกลศาสตร�ประยุกต� ๒ (๒-๐-๔) 
SISD 236 Rehabilitation Medicine 3 (3-0-6) 
ศรศก ๒๓๖ เวชศาสตร�ฟ'(นฟู ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 237 Research Methodology 2  (2-0-4) 
ศรศก ๒๓๗ วิธีการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 

 
SISD 431 Basic Psychology  and  Psychiatry    1(1-0-2) 
ศรศก ๔๓๑ พ้ืนฐานดSานจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร�                         ๑ (๑-๐-๒) 

 

กลุ&มวิชากายอุปกรณB                 ๗๔ หน&วยกิต 
             จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD 271 Foot and Ankle foot Orthotics    3 (3-0-6) 
ศรศก ๒๗๑ กายอุปกรณ�เสริมระดับเทSาและขSอเทSา  ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 272 Foot and Ankle foot Orthotic Practice  4 (0-12-4) 
ศรศก ๒๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมระดับเทSาและขSอเทSา ๔ (๐-๑๒-๔) 
SISD 281 Transtibial Prosthetics    3 (3-0-6) 
ศรศก ๒๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับใตSเข+า ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 282 Transtibial Prosthetic Practice  4 (0-12-4) 
ศรศก ๒๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เทียมระดับใตSเข+า ๔ (๐-๑๒-๔) 
SISD 361 Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3 (3-0-6) 
ศรศก ๓๖๑ กายอุปกรณ�เสริมและเทียมระดับแขน ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 362 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice  4 (0-12-4) 
ศรศก ๓๖๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมและเทียมระดับแขน ๔ (๐-๑๒-๔) 
SISD 371 Lower Limb Orthotics    3 (3-0-6) 
ศรศก ๓๗๑ กายอุปกรณ�เสริมระดับขา ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 372 Lower Limb Orthotic Practice  4 (0-12-4) 
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ศรศก ๓๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมระดับขา ๔ (๐-๑๒-๔) 
SISD 373 Spinal Orthotics    2 (2-0-4) 

ศรศก ๓๗๓ กายอุปกรณ�เสริมลําตัว ๒ (๒-๐-๔) 
SISD 374 Spinal Orthotic Practice  3 (0-9-3) 

ศรศก ๓๗๔  ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมลําตัว ๓ (๐-๙-๓) 
SISD 375 Orthotic Advance 4 (2-6-6) 
ศรศก ๔๗๑ กายอุปกรณ�เสริมข้ันกSาวหนSา ๔ (๒-๖-๖) 
SISD 381 Transfemoral Prosthetics    3 (3-0-6) 
ศรศก ๓๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับเหนือเข+า ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 382 Transfemoral Prosthetic Practice  4 (0-12-4) 
ศรศก ๓๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เทียมระดับเหนือเข+า ๔ (๐-๑๒-๔) 
SISD 391 Elementary Clinical Experience  4 (0-12-4) 
ศรศก ๓๙๑ ประสบการณ�คลินิกระดับตSน ๔ (๐-๑๒-๔) 

 
 

SISD 481 Lower Limb Disarticulation Prosthetics    3 (3-0-6) 
ศรศก ๔๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับผ+านขSอเทSา ขSอเข+า และขSอสะโพก ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 482 Lower Limb Disarticulation Prosthetic Practice  4 (0-12-4) 
ศรศก ๔๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เทียมระดับผ+านขSอเทSา ขSอเข+า และขSอสะโพก ๔ (๐-๑๒-๔) 
SISD 483 Prosthetic Advance 4 (2-6-6) 
ศรศก ๔๘๓ กายอุปกรณ�เทียมข้ันกSาวหนSา ๔ (๒-๖-๖) 
SISD 491 Intermediate Clinical Experience  4 (0-12-4) 
ศรศก ๔๙๑ ประสบการณ�คลินิกระดับกลาง ๔ (๐-๑๒-๔) 
SISD 492 Final Clinical Experience  6 (0-18-4) 
ศรศก ๔๙๒ ประสบการณ�คลินิกระดับสูง ๖ (๐-๑๘-๔) 
SISD 461 
ศรศก ๔๖๑ 

Research Project  
โครงการวิจัย 

2 (0-6-2) 
๒ (๐-๖-๒) 

SISD 462 Administration and Management in Prosthetics and 
Orthotics 

1 (1-0-2) 

ศรศก ๔๖๒ การบริหารและการจัดการดSานกายอุปกรณ� ๑ (๑-๐-๒) 

SISD 261 Professional Ethics of Prosthetics and Orthotics  2 (2-0-4) 
ศรศก ๒๖๑ จริยธรรมวิชาชีพกายอุปกรณ�  ๒ (๒-๐-๔) 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                   ๖ หน+วยกิต 

        จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD   363 Shoe Modifications 2  (1-3-3) 
ศรศก  ๓๖๓ การปรับแกSรองเทSา ๒ (๑-๓-๓) 
SISD   364 Prosthetic and Orthotic Experience 2 (0-6-2) 
ศรศก ๓๖๔ ประสบการณ�กายอุปกรณ� ๒ (๐-๖-๒) 
SISD   365 Assistive Device 2 (1-3-3) 
ศรศก ๓๖๕ เครื่องช+วยผูSพิการ ๒ (๑-๓-๓) 
SISD  366 Health Education Profession 2 (2-0-4) 
ศรศก ๓๖๖ การศึกษาสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 
SISD  367 Community Based Rehabilitation 2 (0-6-2) 
ศรศก ๓๖๗ เวชศาสตร�ฟ'(นฟูชุมชน ๒ (๐-๖-๒) 

 
 
 
 
 
 

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
 

ช้ันปDท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 

 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดก็ไดSในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- กลุ+มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� ไม+นSอยกว+า              ๕  หน+วยกิต 
- กลุ+มวิชาภาษา ไม+นSอยกว+า                                           ๓  หน+วยกิต 
- กลุ+มวิชาวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� ไม+นSอยกว+า                    ๗  หน+วยกิต 

   รวม จํานวนหน&วยกิตไม&น4อยกว&า                               ๑๕ หน&วยกิต 
 
 

ช้ันปDท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 

 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดก็ไดSในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- กลุ+มวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� ไม+นSอยกว+า              ๔  หน+วยกิต 
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- กลุ+มวิชาภาษา ไม+นSอยกว+า                                           ๓  หน+วยกิต 
- กลุ+มวิชาวิทยาศาสตร�-คณิตศาสตร� ไม+นSอยกว+า                    ๘  หน+วยกิต 

   รวมจํานวนหน&วยกิตไม&น4อยกว&า                                ๑๕ หน&วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปDท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 

                                                                         จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD 231 Anatomy 4 (3-2-7) 
ศรศก ๒๓๑ กายวิภาคศาสตร�   ๔ (๓-๒-๗) 
SISD 232 Physiology 2  (1-2-3) 
ศรศก ๒๓๒ สรีรวิทยา ๒ (๑-๒-๓) 
SISD 233 Pathology 3 (2-2-5) 
ศรศก ๒๓๓ พยาธิวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
SISD 234 Basic Biomechanics  2  (2-0-4) 
ศรศก ๒๓๔ ชีวกลศาสตร�พ้ืนฐาน ๒  (๒-๐-๔) 
SISD 235 Applied Biomechanics   2  (2-0-4) 
ศรศก ๒๓๕ ชีวกลศาสตร�ประยุกต� ๒  (๒-๐-๔) 
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SISD 236 Rehabilitation Medicine 3  (3-0-6) 
ศรศก ๒๓๖ เวชศาสตร�ฟ'(นฟู ๓ (๓-๐-๖)  
 รวม  ๑๖ หน&วยกิต 

 
ช้ันปDท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 

                                                                         จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD 271 Foot and Ankle foot Orthotics    3  (3-0-6) 
ศรศก ๒๗๑ กายอุปกรณ�เสริมระดับเทSาและขSอเทSา  ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 272 Foot and Ankle foot Orthotic Practice  4  (0-12-4) 
ศรศก ๒๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมระดับเทSาและขSอเทSา ๔  (๐-๑๒-๔) 
SISD 281 Transtibial Prosthetics    3  (3-0-6) 
ศรศก ๒๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับใตSเข+า ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 282 Transtibial Prosthetic Practice  4  (0-12-4) 
ศรศก ๒๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เทียมระดับใตSเข+า ๔  (๐-๑๒-๔) 
SISD 261 Professional Ethics of Prosthetics and Orthotics  2   (2-0-4) 
ศรศก ๒๖๑ จริยธรรมวิชาชีพกายอุปกรณ�  ๒  (๒-๐-๔) 
SISD 237 Research Methodology 2 (2-0-4) 
ศรศก ๒๓๗ วิธีการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 
XXXX  XXX Elective 1 2  (0-6-2) 
XXXX  XXX วิชาเลือกเสรี ๑ ๒ (๐-๖-๒) 
 รวม  ๒๐ หน&วยกิต 

 
ช้ันปDท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 
                                                                           จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD 371 Lower Limb Orthotics    3  (3-0-6) 
ศรศก ๓๗๑ กายอุปกรณ�เสริมระดับขา ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 372 Lower Limb Orthotic Practice  4  (0-12-4) 
ศรศก ๓๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมระดับขา ๔  (๐-๑๒-๔) 
SISD 381 Transfemoral Prosthetics    3  (3-0-6) 
ศรศก ๓๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับเหนือเข+า ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 382 Transfermoral Prosthetic Practice  4  (0-12-4) 
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ศรศก ๓๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เทียมระดับเหนือเข+า ๔  (๐-๑๒-๔) 
SISD 391 Elementary Clinical Experience  4  (0-12-4) 
ศรศก ๓๙๑ ประสบการณ�คลินิกระดับตSน ๔  (๐-๑๒-๔) 
 รวม  ๑๘ หน&วยกิต 

 
 

ช้ันปDท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 

                                                                            จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD 361 Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3  (3-0-6) 
ศรศก ๓๖๑ กายอุปกรณ�เสริมและเทียมระดับแขน ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 362 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice  4  (0-12-4) 
ศรศก ๓๖๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมและเทียมระดับแขน ๔  (๐-๑๒-๔) 
SISD 373 Spinal Orthotics    2 (2-0-4) 
ศรศก ๓๗๓ กายอุปกรณ�เสริมลําตัว ๒ (๒-๐-๔) 
SISD 374 Spinal Orthotic Practice  3 (0-9-3) 
ศรศก ๓๗๔  ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมลําตัว ๓  (๐-๙-๓) 
SISD 375 Orthotic Advance 4  (2-6-6) 
ศรศก ๓๗๕ กายอุปกรณ�เสริมข้ันกSาวหนSา ๔ (๒-๖-๖) 
XXXX  XXX Elective 2 2  (0-6-2) 
XXXX  XXX วิชาเลือกเสรี ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
 รวม  ๑๘ หน&วยกิต 

 
 

ช้ันปDท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
 

                                                                            จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD 481 Lower Limb Disarticulation Prosthetics    3  (3-0-6) 
ศรศก ๔๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับผ+านขSอเทSา ขSอเข+า และขSอสะโพก ๓ (๓-๐-๖)  
SISD 482 Lower Limb Disarticulation Prosthetic Practice  4  (0-12-4) 

ศรศก ๔๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เทียมระดับผ+านขSอเทSา ขSอเข+า และขSอสะโพก ๔  (๐-๑๒-๔) 
SISD 431 Basic Psychology  and  Psychiatry    1  (1-0-2) 
ศรศก ๔๓๑ พ้ืนฐานดSานจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร� ๑ (๑-๐-๒) 
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SISD 491 Intermediate Clinical Experience  4  (0-12-4) 

ศรศก ๔๙๑ ประสบการณ�คลินิกระดับกลาง ๔(๐-๑๒-๔) 

XXXX  XXX Elective 3 2  (0-6-2) 
XXXX  XXX วิชาเลือกเสรี ๓ ๒ (๐-๖-๒) 
 รวม                                                               ๑๔ หน&วยกิต 

 
 

ช้ันปDท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 

                                                                             จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
SISD 461 Research Project  2 (0-6-2) 
ศรศก ๔๖๑ โครงการวิจัย ๒ (๐-๖-๒) 
SISD 462 Administration and Management in Prosthetics and 

Orthotics 
1 (1-0-2) 

ศรศก ๔๖๒ การบริหารและการจัดการดSานกายอุปกรณ� ๑ (๑-๐-๒) 

SISD 483 Prosthetic Advance 4 (2-6-6) 
ศรศก ๔๘๓ กายอุปกรณ�เทียมข้ันกSาวหนSา ๔ (๒-๖-๖) 
SISD 492 Final Clinical Experience  6 (0-12-4) 
ศรศก ๔๙๒ ประสบการณ�คลินิกระดับสูง ๖ (๐-๑๒-๔) 
 รวม                                                             ๑๓ หน&วยกิต 

 
 
 
 
 
 

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 
 ภาคผนวก ๑ : คําอธิบายรายวิชา 
๓.๒ ช่ือสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน&งและคุณวุฒิของอาจารยB 
 ๓.๒.๑ อาจารยBผู4รับผิดชอบหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ๒: รายละเอียด

อาจารยBประจําหลักสูตร) 
ลําดั
บ 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน&งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปDท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 
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ช่ือ-นามสกุล 
๑ ๓ ๑๐๐๔ ๐๐๒๐ XXXX  

รองศาสตราจารย� 
แพทย�หญิงนาราพร ประยูร
วิวัฒน�   

- วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) (เกียรตินิยม
อันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๒   
- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) (เกียรตินิยม
อันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๔ 
- อว. (อายุรศาสตร�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๖ 
- วว. (อายุรศาสตร�) 
แพทยสภา: ๒๕๒๘ 
- วว. (ประสาทวิทยา) 
แพทยสภา: ๒๕๓๐ 
- วว. (ประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง) 
แพทยสภา: ๒๕๔๘ 

ภาควิชา
อายุรศาสตร� 

๒ ๓ ๑๐๐๕ ๐๐๙๐ XXXX  
ผูSช+วยศาสตราจารย� 
แพทย�หญิงพรสุข ชื่นสุชน 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔  
- ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก 
(พยาธิวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๖ 
- วว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๘ 

ภาควิชา 
พยาธิวิทยา 

๓ ๓ ๑๐๐๕ ๐๒๗๔ XXXX 
นายแพทย�ระพินทร� พิมลศานต์ิ 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๙  
- วว. (ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔ 
- Clinical Fellowship in Orthopedic  

ภาควิชา 
ศัลยศาสตร� 

ออร�โธป[ดิคส�และ
กายภาพบําบัด 

ลําดั
บ 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน&งทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน: ปDท่ีสําเร็จการศึกษา 

สังกัด 

  Oncology  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕ 
- Research Fellowship in Orthopedic 
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Oncology  
Mayo Clinic, USA: ๒๕๔๙ 
- Clinical Fellowship in Arthroplasty 
University of Toronto, Canada: ๒๕๔๙ 
- Clinical Fellowship in Musculoskeletal 
Oncology  
University of Toronto, Canada: ๒๕๕๐ 

๔ ๓ ๑๐๑๔ ๐๐๑๔ XXXX 
นายแพทย�ต+อพล วัฒนา 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๐ 
- วว. (ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๕ 
- Research Fellowship in Orthopedic  
Mayo Clinic, USA: ๒๕๔๘ 
- Research Fellowship in Hand 
Taxas Scottish Rite Hospital, USA: ๒๕๔๙ 
 

ภาควิชา 
ศัลยศาสตร� 

ออร�โธป[ดิคส�และ
กายภาพบําบัด 

๕ ๑ ๑๐๑๔ ๐๐๖๖ XXXX 
นายแพทย�วรธีร� เดชารักษ� 

- พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๓     
- วว. (เวชศาสตร�ฟ'(นฟู) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๙ 

โรงเรียน 
กายอุปกรณ�สิรินธร 

 
๓.๒.๒ อาจารยBประจําจากคณะต&างๆ ดังนี้ 

(๑) ภาควิชาโรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธร คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
(๒) ภาควิชาศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�และกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๓) ภาควิชาเวชศาสตร�ฟ'(นฟู คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๔) ภาควิชากายวิภาคศาสตร� คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
(๕) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๖) ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๗) ภาควิชาจิตเวชศาสตร� คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๘) สถานส+งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๓.๒.๓ อาจารยBพิเศษ 
(๑) อาจารย�พิเศษจากสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ'(นฟูสมรรถภาพทางการแพทย�แห+งชาติ 

(๒) อาจารย�พิเศษจากองค�กรดSานกายอุปกรณ�ท่ีเก่ียวขSอง 

 
๔.  องคBประกอบเก่ียวกับประสบการณBภาคสนาม (การฝRกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ4ามี) 

หลักสูตรประกอบดSวยรายวิชาประสบการณ�ภาคสนาม นักศึกษาท่ีจะรับเขSามาศึกษานั้น จะเปLนผูSปฏิบัติงาน
ทางดSานกายอุปกรณ�เปLนประจําทุกวันอยู+แลSวในสถานท่ีทํางาน ซ่ึงจะมีประสบการณ�จริงในการทํางานร+วมกับแพทย� 
นักกายภาพบําบัด และบุคลากรทางการแพทย�อ่ืนๆ ในโรงพยาบาล เพ่ือผลิตกายอุปกรณ�ใหSแก+ผูSป�วยและผูSพิการ 

๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู4ของประสบการณBภาคสนาม 
(๑) สามารถเลือกและประยุกต�ความรูSในการทํากายอุปกรณ�ไดSอย+างเหมาะสมตามระดับประสบการณ�

คลินิก 
(๒) สามารถปฏิบัติทักษะและหัตถการในการทํากายอุปกรณ�ไดSอย+างเหมาะสมตามระดับประสบการณ�

คลินิก 
(๓) สามารถวิเคราะห�สถานการณ�/ป�ญหาและสังเคราะห�หรือวางแผนการดําเนินการ/พัฒนางาน/สรSาง

นวัตกรรมไดS 
(๔) มีมนุษยสัมพันธ�และสามารถทํางานร+วมกับผูSอ่ืนไดSดี 
(๕) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบ และมีเจตคติท่ีดีในการทํางาน   

 
๔.๒ – ๔.๓ ช&วงเวลา – การจัดเวลาและตารางสอน 
 

วิชา ช้ันปDท่ี ภาคการศึกษา การจัดเวลาและตารางสอน 

SISD  391 Elementary ClinicalExperience 
ศรศก ๓๙๑ ประสบการณ�คลินิกระดับตSน  

๓ ๑ รวม ๔ สัปดาห� ตามช+วงเวลาท่ี
กําหนดในตารางสอน 

SISD 491 Intermediate Clinical Experience 
ศรศก ๔๙๑ ประสบการณ�คลินิกระดับกลาง 

๔ ๑ รวม ๔ สัปดาห� ตามช+วงเวลาท่ี
กําหนดในตารางสอน 

SISD 492 Final Clinical Experience 
ศรศก ๔๙๒ ประสบการณ�คลินิกระดับสูง 

๔ ๒ รวม ๖ สัปดาห� ตามช+วงเวลาท่ี
กําหนดในตารางสอน 

 
 
๕.  ข4อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ4ามี) 

๕.๑  คําอธิบายโดยย&อ  
บัณฑิตกายอุปกรณ�ตSองเปLนผูSท่ีมีความสามารถในการต้ังคําถาม คSนควSา วิเคราะห� ประเมินขSอมูลท่ี
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เก่ียวขSอง และสังเคราะห�คําตอบ รวมท้ังสามารถวางแผนการวิจัยและดําเนินการวิจัยตามแผนท่ีวางไวSไดS เพ่ือใหSเกิด
องค�ความรูSใหม+ทางกายอุปกรณ�  ดังนั้นหลักสูตรจึงกําหนดใหSนักศึกษาชั้นป\ท่ี ๒ ทุกคนตSองเรียนรายวิชา
กระบวนการวิจัยดSานกายอุปกรณ� และเขียนโครงการวิจัย ๑ เรื่อง โดยเปLนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการคิดคSน พัฒนางาน
ดSานกายอุปกรณ�ใหSเหมาะสมเพ่ือรองรับการใหSบริการทางคลินิก และรวมท้ังการออกแบบและผลิตนวัตกรรมทางดSาน
กายอุปกรณ�ท่ีทันสมัย แลSวนําเสนอแก+อาจารย�เพ่ือใหSไดSมาซ่ึงขSอเสนอแนะ แนวคิดต+างๆ พรSอมท้ังปรับปรุงแกSไขในชั้น
ป\ท่ี ๓ โดยนักศึกษาตSองผ+านการสอบโครงร+างงานวิจัยใหSแลSวเสร็จก+อนจบการศึกษา 

 
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู4 

(๑) สามารถต้ังคําถามเก่ียวกับหัวขSอหรือเรื่องท่ีสนใจทางกายอุปกรณ�ไดS 

(๒) สามารถวางแผนงานวิจัยไดS 

(๓) สามารถเขียนโครงร+างงานวิจัยถูกตSองตามระเบียบงานวิจัยไดS 

(๔) สามารถดําเนินการวิจัยตามแผนท่ีวางไวSไดS 

(๕) สามารถนําเสนอโครงร+างงานวิจัยไดS 

(๖) สามารถนําโครงร+างงานวิจัยไปต+อยอดใหSสําเร็จลุล+วงไดS 

 

๕.๓  ช&วงเวลา  
ชั้นป\ท่ี ๓ และ ๔ 

 
๕.๔ จํานวนหน&วยกิต 

๔ หน+วยกิต 
 

๕.๕  การเตรียมการ 
โรงเรียนฯ มีคณะกรรมการวิจัย มีวัสดุและเครื่องมือท่ีเก่ียวขSองกับการวิจัยดSานกายอุปกรณ� มีอาจารย�ท่ี

ปรึกษาคอยดูแลตลอดหลักสูตร 
 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
ประเมินตามรายวิชากระบวนการวิจัยดSานกายอุปกรณ�ซ่ึงเปLนการประเมินความรูSดSานทฤษฎีการวิจัย และ

ประเมินโครงร+างงานวิจัยของรายวิชาโครงการวิจัยดSานกายอุปกรณ�และตSองนําเสนอโครงร+างงานวิจัยในการสอบ
ประมวลความรอบรูS (Comprehensive examination) ดSวย 
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หมวดท่ี ๔.    ผลการเรียนรู4  กลยุทธBการสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธBการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

๑.๑ ดSานวิสัยทัศน� คุณธรรม จริยธรรม 
อุดมการณ�ของนักกายอุปกรณ� 

● กําหนดใหSทุกรายวิชามีมาตรฐานผลการเรียนรูS
ครอบคลุมดSานคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติท่ีดีใน
วิชาชีพและการปฏิบัติงานต+อผูSป�วยและผูSพิการ 

๑.๒ ดSานภาวะผูSนํา ความรอบรูS ความคิด 
ริเริ่มสรSางสรรค� 

● กําหนดกิจกรรมใหSนักศึกษาฝ}กปฏิบัติและทํางานใน
สถานท่ีปฏิบัติงานจริงใหSนักศึกษาไดSคิดวิเคราะห� 
วางแผนในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานวิจัยท่ีเปLนองค�
ความรูSใหม+ 

๑.๓ ดSานความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ต+อวิชาชีพกายอุปกรณ� 

● กําหนดใหSนักศึกษาปฏิบัติการภาคสนามและจัดทํา
รายงานการปฏิบัติภาคสนาม  

● โรงเรียนฯ มีจัดการประชุมสัมมนาและประชุมทาง
วิชาการเก่ียวกับงานกายอุปกรณ�ในทุกภาคการศึกษา 
เพ่ือใหSนักศึกษามีส+วนร+วม 

๑.๔ มีระเบียบวินัย ตรงต+อเวลา มีความ
รับผิดชอบ 

● ทําความเขSาใจเหตุผลและความจําเปLนของการมีระเบียบ
วินัย การตรงต+อเวลา และการมีความรับผิดชอบ  

● โรงเรียนฯ ใหSนักศึกษามีส+วนร+วมกําหนดขSอตกลงใน
ประเด็นท่ีจะมีการตรวจสอบเก่ียวกับระเบียบวินัย 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู4ในแต&ละด4าน 

หลักสูตรนี้กําหนดผลการเรียนรูSตาม มคอ.๑  สาขากายอุปกรณศาสตร� ระดับปริญญาตรี สําหรับ             
กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล ไดSเลือกใชSกลยุทธ�ท่ีเหมาะสมกับผลการเรียนรูSแต+ละดSานจากกลยุทธ�การสอนและ
การประเมินผลของ มคอ.๑ สาขากายอุปกรณศาสตร� ระดับปริญญาตรี ซ่ึงระบุไวSดังต+อไปนี้ 

๒.๑ กลยุทธ�การสอน  
ใชSรูปแบบการสอนท่ีสอดคลSองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงถือหลักการว+า

ผูSเรียนมีความสําคัญท่ีสุด (student centered) และสอดคลSองกับหลักการของ learning centered education ซ่ึง
เนSนการเรียนการสอนท่ีใหSความสําคัญกับการเรียนรูS (learning) และการพัฒนาความสามารถท่ีสําคัญและจําเปLน 
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(real needs) ต+อการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต และถือว+าผูSเรียนแต+ละคนเรียนรูSดSวยวิธีการและความเร็วท่ี
แตกต+างกัน และจะเรียนรูSไดSดีหากไดSเรียนแบบ active learning ซ่ึงหมายถึงการเรียนท่ีมีกิจกรรมใหSใชSความคิดใน
ระดับสูง (higher-order thinking tasks) คือ ไดSคิดวิเคราะห� (analysis) สังเคราะห� (synthesis) และประเมิน 
(evaluation) เนื่องจากนักศึกษาของหลักสูตรนี้ เปLนช+างท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา จึงมีโอกาสท่ีไดSเรียนในสถานการณ�จริง 
การเรียนการสอนดังกล+าวมีลักษณะดังนี้ 

(๑)  ใชSรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย สอดคลSองกับจุดประสงค�การศึกษา (educational objectives) 
และส+งเสริมการพัฒนาความสามารถ/ทักษะดSานต+างๆ ท่ีสําคัญนอกเหนือ จากความสามารถและทักษะวิชาชีพ อาทิ 
การจัดสื่อการสอนแบบออนไลน�ท่ีหลากหลายรูปแบบ การอภิปรายกลุ+มผ+านระบบอินเทอร�เน็ต การเรียนรูSแบบ
แสวงหาความรูSไดSดSวยตนเอง (self study) การเรียนรูSจากการทํางาน (work-based learning) การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังเคราะห�ความรูSหรือประยุกต�ความรูSเพ่ือแกSป�ญหา การฝ}กปฏิบัติในหSองปฏิบัติการ การเรียนรูSจากกรณีป�ญหา 
(problem-based learning) การเรียนรูSเปLนรายบุคคล (individual learning) การเรียนรูSแบบสรรคนิยม 
(constructivist learning) การเรียนรูSท่ีเนSนการวิจัยเพ่ือสรSางองค�ความรูS (research-based learning) การเรียนรูSท่ีใชS
วิธีการสรSางผลงานจากการตกผลึกทางป�ญญา (crystal-based approach)  

(๒)  ใชSสื่ออุปกรณ�และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือส+งเสริมการเรียนรูSดSวย
ตนเองของนักศึกษา 
  (๓)  มีการเตรียมความพรSอมใหSนักศึกษาในช+วงเปลี่ยนผ+าน (transitional period) จากการเรียนการ
สอนในสถานการณ�เดิมไปสู+สถานการณ�ใหม+ 
  (๔)  บูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ เพ่ือเชื่อมโยงใหSเห็นการนําความรูSไปประยุกต�ใชSในการ
ปฏิบัติงานประจํา 
  (๕)  ใหSความสําคัญกับการฝ}กปฏิบัติของวิชาชีพในสถานการณ�จริงซ่ึงมีการกํากับดูแลจากอาจารย�
ผูSสอนอย+างเหมาะสม 
  (๖)  มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลช+วยเหลือนักศึกษาท่ีคาดว+าจะมีหรือท่ีมีป�ญหาการเรียน 
เพ่ือใหSม่ันใจว+าไดSช+วยใหSนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูSความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน 

(๗)  ใหSความสําคัญต+อการปลูกฝ�งคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร 
 
๒.๒ กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรูS 
ใชSกลยุทธ�การประเมินผลท่ีสอดคลSองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และสอดคลSอง

กับกลยุทธ�การสอนท่ีกล+าวขSางตSน  
(๑)  ใหSความสําคัญกับการประเมินใหSขSอมูลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา (formative evaluation) ตนเอง

ของผูSเรียน 
(๒)  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการศึกษา (summative evaluation) จะเนSนการประเมินความรูS

ความสามารถท่ีสําคัญ (essential knowledge and skills) ตามเกณฑ�มาตรฐานวิชาชีพ ท้ังในสถานการณ�จําลองและ
สถานการณ�จริง 
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(๓)  ใหSความสําคัญกับการประเมินคุณสมบัติดSานอ่ืนนอกเหนือจากความรูSความสามารถทางวิชาชีพ 
ไดSแก+ การประเมินพัฒนาการการเรียนรูS และการประเมินทางดSานคุณธรรมจริยธรรม เปLนตSน 

(๔)  ใหSความสําคัญกับการฝ}กใหSนักศึกษาสามารถประเมินตนเอง (self evaluation) ไดS 
 
(๕)  ใหSความสําคัญกับการเลือกรูปแบบและวิธีการประเมินผลใหSสอดคลSองกับสิ่งท่ีตSองการประเมิน 

(validity) และใหSผลการประเมินท่ีน+าเชื่อถือ (reliability) 
 

ผลการเรียนแต+ละดSานมีกลยุทธ�การสอนและการประเมินผลดังนี้ 
 

ผลการเรียนรู4ด4านท่ี ๑: คุณธรรม จริยธรรม 
(1)   ซ่ือสัตย� สุจริต มีวินัย  ตรงต+อเวลาและมีความรับผิดชอบต+อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(2)   สามารถทํางานเปLนทีม มีความเปLนผูSนํา ผูSตาม และแกSไขขSอขัดแยSง พรSอมท้ังลําดับความสําคัญไดS 
(3)   เคารพสิทธิและรับฟ�งความคิดเห็นของผูSอ่ืน  รวมท้ังเคารพในคุณค+าและศักด์ิศรีของความเปLนมนุษย� 

สิทธิผูSป�วย สิทธิผูSพิการ 
(4)   เคารพกฎระเบียบและขSอบังคับต+างๆ ขององค�กรและสังคม 
(5)   เกิดทัศนคติท่ีดีต+อวิชาชีพปฏิบัติหนSาท่ีดSวยคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละ  

 
กลยุทธBการสอนท่ีใช4พัฒนาการเรียนรู4ด4านคณุธรรมและจริยธรรม 

กลยุทธ�การสอนท่ีสําคัญ คือ ใหSนักศึกษานํากรณีจริงท่ีไดSรับรูS ไดSเห็นเหตุการณ�/เรื่องราว/ป�ญหาท่ี
เก่ียวขSองกับคุณธรรมและจริยธรรม มาคิด พิจารณา ไตร+ตรอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ�/เรื่องราว/
ป�ญหานั้นว+ามีขSอดี ขSอเสียอย+างไร เกิดจากเหตุป�จจัยอะไร มีผลกระทบต+อตนเอง ผูSอ่ืน และสังคมในวงกวSางอย+างไร จะ
ปรับปรุงแกSไขหรือป�องกันไดSอย+างไร และใหSนักศึกษานําหลักการปฏิบัติในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมนั้น ท้ังคุณธรรม
จริยธรรมท่ัวไปและคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพไปปฏิบัติในงานท่ีทําอยู+เปLนประจําอย+างสมํ่าเสมอ  

 
กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู4ด4านคุณธรรมและจริยธรรม 

ประเมินจากรายงานของนักศึกษาท่ีสะทSอนความคิดท่ีพบในสถานการณ�จริงภายใตSเกณฑ�การใหSคะแนน 
(Scoring Rubric)   
 
ผลการเรียนรู4ด4านท่ี ๒: ความรู4 

 (๑)  ใชSความรูSเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญดSานกายอุปกรณศาสตร� ท้ังกายอุปกรณ�เสริมและ
กายอุปกรณ�เทียมตามเกณฑ�ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ� จริยธรรมสําหรับผูSประกอบโรคศิลปะ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขSองกับการประกอบโรคศิลปะสิทธิผูSป�วยสิทธิผูSพิการ 

(๒)  สามารถประเมิน วิเคราะห�  อธิบายความตSองการกายอุปกรณ� รวมท้ังประยุกต�ความรูS ทักษะ 
ออกแบบ  จัดทําและหรือปรับปรุงกายอุปกรณ�ใหSเหมาะสมกับป�ญหาและความตSองการ 
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(๓)  สามารถติดตามความกSาวหนSาทางวิชาการและพัฒนาการดSานกายอุปกรณศาสตร�  
(๔)  สามารถบูรณาการความรูSท่ีศึกษากับความรูSในศาสตร�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขSอง 
(๕)  ใชSความรูSทางดSานการบริหารจัดการการใหSบริการดSานกายอุปกรณ� 
 

กลยุทธBการสอนท่ีใช4พัฒนาการเรียนรู4 
กลยุทธ�การสอนท่ีสําคัญคือจัดประสบการณ�การเรียนรูSดSวยรูปแบบท่ีหลากหลายโดยเนSนการเรียนรูS

ระดับความเขSาใจ (comprehension) และการประยุกต� (application) ความรูS และเนSนการพัฒนาความสามารถท่ี
สําคัญและจําเปLน (real needs) ต+อการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต (เช+น ความสามารถในการแสวงหาความรูS
ดSวยตนเอง ความสามารถในการอ+านภาษาต+างประเทศ)  
 
กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู4 

กลยุทธ�การประเมินท่ีสําคัญ คือเนSนการประเมินความรูSในระดับความเขSาใจ (comprehension) และ
ระดับการประยุกต� (application) รวมท้ังใหSความสําคัญต+อการประเมินใหSขSอมูลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา (formative 
evaluation) ตนเองของผูSเรียน 
 
ผลการเรียนรู4ด4านท่ี ๓: ทักษะทางปOญญา 

 (๑) คิดอย+างมีวิจารณญาณและอย+างเปLนระบบ 
(๒) สามารถรวบรวม  สรุปประเด็นป�ญหา และความตSองการกายอุปกรณ�โดยใชSหลักการท่ีไดSเรียนมา

ตลอดจนสามารถนําความรูSไปประยุกต�ในสถานการณ�จริง 
(๓) สามารถประยุกต�ความรูSและทักษะในการแกSไขป�ญหาทางดSานกายอุปกรณ�เสริมและกายอุปกรณ�

เทียมในการวิเคราะห�ป�ญหา  ตลอดจนสังเคราะห�แนวทางและวิธีการป�องกันแกSไขรักษาและความพิการ  การฟ'(นฟู
สมรรถภาพ และการส+งเสริมสุขภาพไดSอย+างเหมาะสม 

(๔) สามารถวิเคราะห�และวางแผนพัฒนางานบริการดSานกายอุปกรณ�ไดSอย+างเหมาะสมกับ
สภาพการณ�และบริบทต+างๆ ไดS 

 
กลยุทธBการสอนท่ีใช4พัฒนาการเรียนรู4ด4านทักษะทางปOญญา 

กลยุทธ�การสอนท่ีสําคัญคือการจัดประสบการณ�การเรียนรูSท่ีมีกิจกรรมใหSใชSความคิดในระดับสูง 
(higher-order thinking tasks) ไดSแก+ การคิด วิเคราะห� สังเคราะห� ความรูSเพ่ือตอบคําถามหรือแกSโจทย�ป�ญหาหรือ
การทําโครงงาน  
 
กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู4ด4านทักษะทางปOญญา 

กลยุทธ�การประเมินท่ีสําคัญ คือการประเมินความรูSความสามารถในการคิด วิเคราะห� สังเคราะห�ความรูS 
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ผลการเรียนรู4ด4านท่ี ๔: ทักษะความสัมพันธBระหว&างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (๑) สรSางสัมพันธ�ท่ีดีกับผูSรับบริการ ผูSร+วมงาน ผูSบังคับบัญชา ผูSใตSบังคับบัญชา และบุคลากรสาขา

วิชาชีพอ่ืน 
(๒) สามารถปรับตัวเขSากับสถานการณ�ของหน+วยงาน/สถานท่ีท่ีปฏิบัติงานไดSดี 
 
(๓) สามารถร+วมปฏิบัติงานกลุ+มไดSอย+างมีประสิทธิภาพและอย+างสรSางสรรค� ท้ังในฐานะผูSนํากลุ+มและ

สมาชิกกลุ+ม 
(๔) รับผิดชอบต+อตนเองในการพัฒนาความรูSความสามารถดSานวิชาชีพและดSานอ่ืนๆ รับผิดชอบต+อ

งานและผลงานของตน ตลอดจนรับผิดชอบต+อวงการวิชาชีพกายอุปกรณ�และต+อสังคม 
 

กลยุทธBการสอนท่ีใช4พัฒนาการเรียนรู4ด4านทักษะความสัมพันธBระหว&างบุคคลและความรับผิดชอบ 
กลยุทธ�การสอนท่ีสําคัญคือการจัดประสบการณ�การเรียนรูSท่ีใหSนักศึกษาไดSทํางานกลุ+ม และไดSมีโอกาส

แสดงบทบาทต+างๆ ท้ังผูSนําและผูSร+วมงาน รวมท้ังไดSแสดงความรับผิดชอบต+องานท่ีไดSรับมอบหมาย 
 
กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู4ด4านทักษะความสัมพันธBระหว&างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ�การประเมินท่ีสําคัญ คือ การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย การประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินโดยผูSร+วมงาน และการใหSขSอมูลเพ่ือการพัฒนา (Formative evaluation) ตนเองของผูSเรียน 

 
ผลการเรียนรู4ท่ีด4านท่ี ๕: ทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) สามารถใชSทักษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะห�และแปลผลงานการศึกษาวิจัยดSานกายอุปกรณ� 
(๒) สามารถใชSทักษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะห�และแปลผลการประกอบการการใหSบริการทางดSาน

กายอุปกรณ� 
(๓) สามารถใหSคําแนะนําและคําปรึกษาทางดSานกายอุปกรณ�แก+ผูSป�วยและประชาชน 
(๔) สามารถใหSความรูSดSานกายอุปกรณ�แก+นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรสุขภาพสาขาอ่ืน 
(๕) สามารถใชSเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูS การติดตามความกSาวหนSาทางวิชาการ 

และการติดต+อสื่อสาร 
 

กลยุทธBการสอนท่ีใช4พัฒนาการเรียนรู4ด4านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช4เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ�การสอนท่ีสําคัญคือการจัดประสบการณ�การเรียนรูSท่ีใหSนักศึกษาไดSคSนควSา รวบรวมขSอมูล 
และนําเสนอผลงาน ท้ังในรูปแบบการเขียนรายงาน การนําเสนอดSวยสื่อต+างๆ รวมท้ังไดSมีโอกาสเสนอความคิดเห็นต+อ
การนําเสนอของผูSอ่ืน 
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กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู4ด4านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ�การประเมินท่ีสําคัญคือการประเมินผลงานท่ีมอบหมายและการประเมินความสามารถในการ

นําเสนอเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา (formative evaluation) ตนเองของผูSเรียน  
 
 
 

ผลการเรียนรู4ด4านท่ี ๖: ทักษะพิสัย 
 (๑) สามารถทําชิ้นงานทางดSานกายอุปกรณ�เสริมไดSตามเกณฑ�ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุป

กรณ-ศาสตร� 
(๒)  สามารถทําชิ้นงานทางดSานกายอุปกรณ�เทียมไดSตามเกณฑ�ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุป

กรณ-ศาสตร� 
 
กลยุทธBการสอนท่ีใช4พัฒนาการเรียนรู4ด4านทักษะพิสัย 
 กลยุทธ�การสอนท่ีสําคัญคือ ใชSกระบวนการในการสอนทักษะพิสัยอย+างครบวงจร 

 
กลยุทธBการประเมินผลการเรียนรู4ด4านทักษะพิสัย 
 กลยุทธ�การประเมินท่ีสําคัญคือ การประเมินโดยการสังเกตในสถานการณ�จําลองและสถานการณ�จริง 

 
๓.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู4จากหลักสูตรสู&รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ดูรายละเอียดในตารางหนSา ๓๕ – ๔๐  
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หมวดท่ี ๕. หลักเกณฑBในการประเมินผลนักศึกษา 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑBในการให4ระดับคะแนน (เกรด) 

กฎระเบียบของหลักสูตรเปLนไปตามขSอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว+าดSวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี และประกาศหรือขSอบังคับของคณะท่ีเก่ียวขSอง 

 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประกอบดSวย การมอบหมายใหSกลุ+มอาจารย�ซ่ึงทํา
หนSาท่ีกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลกลุ+มวิชาหรือวิชานั้น 

๒.๑ ตรวจสอบว+าขSอสอบท่ีจะใชSสอบหรืองานท่ีจะมอบหมายใหSนักศึกษาปฏิบัติเพ่ือประเมินผลการเรียนรูSมี
ระดับท่ีเหมาะสม เนื้อหาถูกตSอง และสอดคลSองกับมาตรฐานผลการเรียนรูSท่ีกําหนด 

๒.๒ วิเคราะห�ผลการสอบเพ่ือหาจุดอ+อนของนักศึกษา เพ่ือใหSขSอมูลป�อนกลับสําหรับการพัฒนา 
 

๓. เกณฑBการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
การประเมินผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรเปLนไปตามขSอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว+าดSวย

การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และประกาศหรือขSอบังคับของคณะท่ีเก่ียวขSอง 
(๑)  เปLนผูSมีความประพฤติดีเหมาะสมแก+ศักด์ิศรีแห+งปริญญากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
(๒)  สอบผ+านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร 
(๓)  ไดSคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม+ต่ํากว+า ๒.๐๐ 
(๔)  สอบประมวลความรอบรูS (Comprehensive examination) ผ+าน 
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หมวดท่ี ๖.   การพัฒนาคณาจารยB 
 

๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารยBใหม& 
๑.๑ การสรรหาบุคลากรเพ่ือพัฒนาเปLนอาจารย� 

 ๑.๒ การฝ}กอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล 

 ๑.๓ การพัฒนาเพ่ือใหSมีคุณวุฒิตรงตามคุณลักษณะท่ีดีเหมาะสมในการเปLนคณาจารย� 

 
๒. การพัฒนาความรู4และทักษะให4แก&คณาจารยB 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(๑) คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลมีนโยบายใหSอาจารย�ใหม+ทุกคนเขSาร+วมประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนา

อาจารย�ในดSานความรูSพ้ืนฐานทางครุศาสตร� ภายใน ๑ ป\ท่ีไดSรับการบรรจุ เนื้อหาสาระประกอบดSวยหลักการท่ัวไปใน
การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(๒) โรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธรกําหนดใหSอาจารย�ผูSสอนทบทวนแผนการสอน สื่อและเอกสาร
ประกอบการสอนทุกป\การศึกษา โดยตSองผ+านความเห็นชอบของกลุ+มอาจารย�อาวุโสและท่ีปรึกษา เพ่ือใหSเกิดการ
เรียนรูSระหว+างการปฏิบัติงาน (On the job training) 

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด4านอ่ืนๆ 
(๑) จัดประชุมวิชาการภายในหน+วยงานในลักษณะต+างๆ เช+น สโมสรวารสาร การนําเสนอผลงานท่ีเกิด

จากการรวบรวมองค�ความรูS การคSนพบความรูSใหม+ การแลกเปลี่ยนประสบการณ� 
(๒) ส+งเสริมใหSอาจารย�ผูSช+วยสอนดSานกายอุปกรณ�ไดSศึกษาต+อในระดับท่ีสูงข้ึน 
(๓) ส+งเสริมใหSอาจารย�เขSาร+วมประชุมวิชาการกายอุปกรณ�และศาสตร�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขSองซ่ึงจัดโดย

หน+วยงานหรือองค�กรท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
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(๔) ส+งเสริมใหSอาจารย�ผูSช+วยสอนดSานกายอุปกรณ�ทํางานรวบรวมองค�ความรูS วิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดท่ี ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

๑. การกํากับมาตรฐาน 
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลกําหนดระบบกํากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาดSวยเกณฑ�การดําเนินการท่ี

เปLนเลิศดSานการศึกษา (Educational Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx) และการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ�ของเครือข+ายมหาวิทยาลัยกลุ+มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network Quality 
Assurance Criteria at Program Level) รวมท้ังการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขากายอุปกรณศาสตร� พ.ศ. 
๒๕๕๘  

โรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธรดําเนินการศึกษาระดับปริญญาตรีตามขSอกําหนดขององค�กรวิชาชีพ         กาย
อุปกรณ�นานาชาติ ระดับ ๑ (International Society for Prosthetics and Orthotics) 

คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลมอบหมายใหSรองคณบดีฝ�ายการศึกษาก+อนปริญญาทําหนSาท่ีกํากับดูแลการ
บริหารหลักสูตรในภาพรวมผ+านทางคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร�สุขภาพ ซ่ึงมีการจัดประชุมเปLนประจําทุก ๒ 
เดือน และโรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธรจัดใหSมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนSาท่ีบริหารหลักสูตร ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการเปLนประจําทุกป\ และพิจารณาปรับปรุงแกSไขการดําเนินการหรือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหS
เปLนไปตามระบบกํากับมาตรฐานท่ีกําหนด 

หลักสูตรกําหนดตัวบ+งชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance indicators) เพ่ือใชSในการติดตาม ประเมิน และ
รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป\ ท่ีระบุไวSในหมวด ๑–๖ และสอดคลSองกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกมีดังนี้ 
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ลําดับ ตัวบ&งชี้ผลการดาํเนินงาน เปaาหมาย 

สอดคล4องกับ 
การประกัน
คุณภาพ 

ปDการศึกษา 
 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 ภายใน ภายนอก 
 ๑ อาจารย�ประจาํหลักสูตรอย+างนSอยรSอยละ ๘๐ 

มีส+วนร+วมในการวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร 

> รSอยละ ๘๐ X X X X X X X 

 ๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวขSอ
ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลSองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากาย
อุปกรณศาสตร� 
 

มี X X X X X X X 

 ๓ มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอยีด
ของประสบการณ�ภาคสนามใหSครอบคลุม
หัวขSอตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ครบทุก
รายวิชาก+อนเป[ดสอนในแต+ละภาคการศึกษา 
 

รSอยละ ๑๐๐ X X X X X X X 

 ๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ�ภาคสนามมีรายละเอยีด
ครอบคลุมหัวขSอตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.
๖ ครบทุกรายวิชา ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเป[ดสอน 

รSอยละ ๑๐๐ X X X X X X X 

 ๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
มีรายละเอียดครอบคลุมหวัขSอตามแบบ มคอ.
๗ หลังส้ินสุดป\การศึกษาภายใน ๖๐ วัน 

รSอยละ ๑๐๐ X X X X X X X 

 ๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูSที่มีรายละเอยีด
ครอบคลุมหัวขSอตามแบบ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย+างนSอยรSอยละ ๒๕ 
ของรายวิชาท่ีเป[ดสอนในแต+ละป\การศึกษา 

>รSอยละ ๒๕ X X X X X X X 

 ๗ มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ�การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรูSจากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.๗ ในป\ก+อน 

รSอยละ ๑๐๐ X X X X X X X 

 ๘ อาจารย�ใหม+ทุกคนไดSรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดSานการจัดการเรียนการสอน 
 

รSอยละ 
๘๐ 

X X X X X X X 

 ๙ อาจารย�ประจาํทุกคนไดSรับการพัฒนาทาง
วิชาการและหรือวิชาชีพ อย+างนSอยป\ละหน่ึง
คร้ัง 
 

รSอยละ 
๘๐ 

X X X X X X X 

 ๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียน >รSอยละ ๕๐ X X X X X X X 
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การสอนไดSรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ ไม+นSอยกว+ารSอยละ ๕๐ ต+อป\ 

 ๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป\ 
สุดทSาย/บัณฑิตใหม+ที่มีต+อคุณภาพของ
หลักสูตร เฉล่ียไม+นSอยกว+า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 

มีค+า >๓.๕ X X X X X X X 

 ๑๒ ระดับความพึงพอใจของผูSใชSบัณฑิตท่ีมีต+อ
บัณฑิตใหม+ เฉล่ียไม+นSอยกว+า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ 

มีค+า >๓.๕ X X X X X X X 

 ๑๓ จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร 

>รSอยละ ๘๐ 
 
X 

 
X X X X X 

 ๑๔ อัตราการสอบผ+านในคร้ังแรกของการสอบใบ
ประกอบโรคศิลปะ  

>รSอยละ ๘๐ X 
 

X X X X X 

 ๑๕ จํานวนช่ัวโมงสอนในหลักสูตรท่ีจัด
ประสบการณ�การเรียนรูSสอดคลSองกับหลักการ
ท่ีเนSนการเรียนรูSของผูSเรียนเปLนศูนย�กลาง 
(นักศึกษามี active learning) 

>รSอยละ ๕๐ 

 
X 
 

 

X X X X X 

 ๑๖ จํานวนช่ัวโมงในหลักสูตรส+วนวิชากายอปุกรณ
ศาสตร�ที่จัดประสบการณ�การเรียนรูSสอดคลSอง
กับหลักการท่ีเนSนการเรียนรูSของผูSเรียนเปLน
ศูนย�กลาง (นักศึกษามี active learning) 
 

>รSอยละ ๕๐ X  X X X X X 

 ๑๗ จํานวนรายวิชากลุ+มวิชากายอุปกรณศาสตร�ที่มี
การประเมินการสอนและนําผลมาปรับปรุง
การสอน 
 

รSอยละ ๑๐๐ 

 
X 

 

X X X X X 

 ตัวบ+งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ลําดับท่ี) 
 

   ๑ - 
๑๒ 

๑ - 
๑๒ 

๑ - 
๑๒ 

๑ - 
๑๒ 

๑ - 
๑๒ 

 ตัวบ+งช้ีตามขSอกาํหนดของสถาบันฯ (ลําดับท่ี) 
 

   ๑๓ – 
๑๗ 

๑๓ 
– 
๑๗ 

๑๓ 
– 
๑๗ 

๑๓ 
– 
๑๗ 

๑๓ 
– 
๑๗ 

 รวมตัวบ&งชี้ในแต&ละปD 
 

   ๑๒ ๑๓ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 

 ตัวบ+งช้ีที่ตSองผ+าน-บังคับ (ลําดับท่ี) 
 

   ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ ๑-๕ 

 ตัวบ&งชี้ที่ต4องผ&านรวมไม&น4อยกว&า (ข4อ) 
 

   ๗ ๘ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

 

๒. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูSหรือผลการเรียนรูSท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

โดยพิจารณาจากขSอมูลผลลัพธ�การเรียนรูS ผลการสอบประมวลความรอบรูS ผลการสอบเพ่ือเปLนสมาชิกและข้ึนทะเบียน
รับใบอนุญาตเปLนผูSประกอบวิชาชีพกายอุปกรณศาสตร� และการมีงานทํา นอกจากนั้นยังติดตามความตSองการของ
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ตลาดแรงงานและสังคมท้ังจํานวนและคุณภาพ 
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูSใชSบัณฑิตเปLนประจํา  

ทุกป\ และแจSงผลการสํารวจใหSกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดSรับทราบเพ่ือเปLนขSอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกําหนดว+าผูSใชSบัณฑิตจะตSองมีคะแนนความ   พึงพอใจมากกว+า ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
๓. นักศึกษา 

หลักสูตรใหSความสําคัญกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขSาศึกษาในหลักสูตร การส+งเสริมพัฒนานักศึกษา และ
ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

๓.๑   คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเข4าศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรกําหนดเกณฑ�ในการคัดเลือกจากผลคะแนน
การสอบวิชาเฉพาะดSานกายอุปกรณ�และวิทยาศาสตร�พ้ืนฐานเพ่ือแสดงความพรSอมดSานป�ญญา การ
ตรวจร+างกายและสอบสัมภาษณ�เพ่ือประเมินความพรSอมทางสุขภาพกายและจิต 

 
 
 
 
๓.๒  การส&งเสริมพัฒนานักศึกษา 

(๑) หลักสูตรกําหนดใหSเลือกการจัดประสบการณ�การเรียนรูSท่ีประกอบดSวยกิจกรรมส+งเสริมใหS
เกิดการเรียนรูSและการพัฒนาศักยภาพท่ีสําคัญและจําเปLนใหSนักศึกษา และเนSนการส+งเสริม
ทักษะแห+งศตวรรษท่ี ๒๑  

(๒) หลักสูตรจัดใหSมีระบบสนับสนุนและการใหSคําแนะนํานักศึกษา แต+งต้ังอาจารย�ท่ีปรึกษาทาง
วิชาการใหSแก+นักศึกษาทุกคน โดยอาจารย�จะแจSงวันและเวลาท่ีนักศึกษาจะขอรับคําปรึกษา
ไวSหรือผ+านช+องทางต+างๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหSนักศึกษาท่ีมีป�ญหาในการเรียนหรือป�ญหาอ่ืนๆ 
สามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการไดS  

(๓) หลักสูตรจัดใหSมีระบบการอุทธรณ�ของนักศึกษานักศึกษาท่ีตSองการอุทธรณ�หรือมีเรื่อง
รSองเรียนท้ังเรื่องท่ัวไปหรือผลการประเมิน สามารถติดต+ออาจารย�ท่ีปรึกษา อาจารย�ท่ีทํา
หนSาท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ 

๓.๓  ผลลัพธBท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา หลักสูตรมีการติดตามขSอมูลท่ีแสดงผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ไดSแก+ 
อัตราการคงอยู+ของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต+อหลักสูตร 

 
๔. อาจารยB 

หลักสูตรใหSความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย� จึงกําหนดนโยบายและแผนในการรับอาจารย�ใหม+ การแต+งต้ัง
อาจารย�ประจําหลักสูตร การมีส+วนร+วมของอาจารย�ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การ
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ส+งเสริม และการพัฒนาอาจารย� 
๔.๑  การรับอาจารยBใหม& 

โรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธรคัดเลือกอาจารย�กายอุปกรณ�ใหม+ตามระเบียบและหลักเกณฑ�ของ
มหาวิทยาลัย  

๔.๒  การแต&งตั้งคณาจารยBพิเศษ 
โรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธรกําหนดนโยบายการแต+งต้ังอาจารย�พิเศษไวSดังนี้ 

(๑) ไม+มีอาจารย�กายอุปกรณศาสตร�ประจํา หรืออาจารย�อ่ืนในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมี
ความรูSและหรือประสบการณ�ตรงกับการสอนหัวขSอนั้น 

(๒) เปLนการสอนหัวขSอท่ีตSองการใหSนักศึกษามีโอกาสไดSเรียนรูSเพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ�ใหSมี
ความหลากหลายมากข้ึน 

 (๓) เปLนการฝ}กประสบการณ�วิชาชีพในสถานพยาบาลนอกเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงจําเปLนตSอง
มีอาจารย�พิเศษท่ีปฏิบัติงานประจําอยู+ในสถานพยาบาลแห+งนั้นร+วมทําหนSาท่ีกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา  

สําหรับการอนุมัติแต+งต้ังคณาจารย�พิเศษจัดทําโดยการเสนอขอต+อมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

๔.๓ การมีส&วนร&วมของคณาจารยBในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย�ผูSรับผิดชอบกลุ+มวิชาหรือวิชาจะประชุมร+วมกับอาจารย�ผูSสอนเปLนประจําทุกป\ เพ่ือประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และเพ่ือกําหนดประเด็นท่ีตSองปรับปรุงแกSไขสําหรับการสอนในป\การศึกษา
ต+อไปหรือประเด็นท่ีตSองจัดใหSมีการทบทวนหลักสูตร 

๔.๔ การบริหาร การส&งเสริม และการพัฒนาอาจารยB  (ดูหมวดท่ี ๖ การพัฒนาอาจารยB) 
 

๕. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู4เรียน 
โรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธรใหSความสําคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือใหSตอบสนองต+อความ

ตSองการของผูSมีส+วนไดSส+วนเสียและกําหนดเปLนมาตรฐานผลการเรียนรูSหรือผลการเรียนรูSท่ีคาดหวังซ่ึงสอดคลSองกับ
วิสัยทัศน�และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะฯ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรดSวยการวิเคราะห�
งาน (task analysis) ซ่ึงแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูSท่ีคาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
ใหSทันสมัยเม่ือครบวงรอบการศึกษา หรือไม+เกิน ๕ ป\ 

หลักสูตรใหSความสําคัญกับอาจารย�ผูSสอนในรายวิชา โดยคํานึงความรูSความสามารถและประสบการณ�ในวิชาท่ี
สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนท่ีส+งเสริมใหSเกิดผลการเรียนรูSท่ีคาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนา
ศักยภาพท่ีสําคัญและจําเปLนใหSนักศึกษา 
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หลักสูตรกําหนดใหSมีการประเมินผูSเรียนดSวยจุดมุ+งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรูSของนักศึกษา
ท่ีแสดงผลลัพธ�การเรียนรูSท่ีคาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือนําผลลัพธ�ป�อนกลับใหSนักศึกษาพัฒนาการเรียนรูS
ของตนเอง และการประเมินเพ่ือเปLนขSอมูลปรับปรุงการเรียนการสอน  

 
๖. บุคลากรและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
๖.๑ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(๑) การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง บุคลากรสายสนับสนุนท่ีทําหนSาท่ีบริหาร
จัดการควรมีความรูSอย+างตํ่าปริญญาตรี มีความรูSหรือประสบการณ�ดSานการบริหารจัดการ
และการใชSเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒) การเพ่ิมทักษะความรู4เพ่ือการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนตSองไดSรับการอบรมใหSมี
ความรูSความเขSาใจเบ้ืองตSนเก่ียวกับโครงสรSางหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การจัดเตรียม
ความพรSอมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน ๑ ป\
หลังจากไดSรับการบรรจุแต+งต้ัง 

๖.๒   การบริหารงบประมาณ 
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลจัดสรรงบประมาณประจําป\ท้ังงบประมาณแผ+นดินและเงินรายไดS
เพ่ือใชSในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนท้ังในส+วนรายวิชาท่ีอยู+ในความรับผิดชอบของภาควิชา/
หน+วยงานต+างๆ ท่ีอยู+ในความรับผิดชอบโดยตรงของโรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธร 
 
 

๖.๓ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู&เดิม 
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลมีความพรSอมในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
(๑) หSองเรียน หSองปฏิบัติการ หSองฝ}กทักษะทางคลินิก สําหรับการจัดการเรียนการสอนราย

วิชาชีพกายอุปกรณ�ในภาคปฏิบัติ 
(๒) คลินิกกายอุปกรณ� ซ่ึงใหSบริการท้ังผูSป�วยนอก และผูSป�วยในบางหอของโรงพยาบาลศิริราช

และสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ'(นฟูสมรรถภาพทางการแพทย�แห+งชาติสําหรับการศึกษาและฝ}ก
ปฏิบัติการใหSบริการตรวจรักษาดSวยกายอุปกรณ� 

(๓) หอสมุดคณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลซ่ึงมีตําราทางการแพทย�และฐานขSอมูลสําหรับ   
การสืบคSนความรูSทางการแพทย�ในระบบหSองสมุดอิเล็กทรอนิกส� และโรงเรียนกายอุปกรณ� สิ
รินธรมีหSองสมุดซ่ึงมีตําราเฉพาะทางดSานการกายอุปกรณศาสตร�สําหรับการศึกษาคSนควSา
ของนักศึกษาและหSองสมุดอิเล็กทรอนิกส�ขององค�กรวิชาชีพกายอุปกรณ�นานาชาติ 

(๔) ระบบการเรียนการสอนแบบทางไกลผ+านโปรแกรม Moodle ซ่ึงไดSรับความร+วมมือกับสถาน
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร� คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล ในการจัดทําสื่อการ
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เรียนการสอนและบทเรียนออนไลน�  
๖.๔ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลจัดสรรงบประมาณประจําป\จากเงินรายไดS จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือใหSภาควิชา/สถานใชSซ้ือหนังสือและตําราเพ่ิมเติมจากท่ีจัดซ้ือไวSในหอสมุดคณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล 
และใหSจัดต้ังงบประมาณเม่ือมีความจําเปLนจะตSองจัดหาทรัพยากรอ่ืนเพ่ิมเติม 

๖.๕   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  โรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต+างๆ ท่ีจัดไวS โดยการตรวจสอบ

อัตราการขอใชSทรัพยากร ขSอรSองเรียน และสอบถามความตSองการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย�ผูSสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธBการสอน 

หากเปLนการสอนรายวิชาท่ีมีชั่วโมงปฏิบัติการและหรือมีผลงานท่ีมอบหมายใหSนักศึกษาปฏิบัติระหว+าง
การเรียน อาจารย�ผูSสอนสามารถประเมินภาพรวมผลการเรียนรูSของนักศึกษาระหว+างการสอนชั่วโมงปฏิบัติการท่ี
สถาบันหรือจากผลงานของนักศึกษา เม่ือไดSขSอมูลแลSวพิจารณาวิธีการใหSขSอมูลป�อนกลับกับนักศึกษาอย+างท่ัวถึงเพ่ือ
การพัฒนา หรือใหSขSอมูลในการเรียนชั่วโมงต+อๆ ไป  

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยBในการใช4แผนกลยุทธBการสอน 
การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใชSแผนกลยุทธ�การสอน ประกอบดSวย 
(๑)  เพ่ือนอาจารย�ซ่ึงฟ�งการสอนประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาและสื่อการสอนท่ีอาจารย�ผูSสอน
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จัดเตรียม รวมท้ังความสามารถในการกระตุSนเรSาความสนใจของนักศึกษา ทักษะในการสอนการใชSสื่ออุปกรณ� ความ
ตรงต+อเวลา และการเป[ดโอกาสใหSนักศึกษาไดSซักถาม 

(๒)  การใหSนักศึกษาซ่ึงฟ�งการสอนประเมินความสามารถในการถ+ายทอดของอาจารย�ผูSสอน คุณภาพ
ของสื่อและอุปกรณ�ท่ีใชSในการสอน ความสามารถในการกระตุSนเรSาความสนใจใหSติดตามบทเรียน ความตรงต+อเวลา 
และการเป[ดโอกาสใหSซักถาม 
 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 

การประเมินหลักสูตรตSองอาศัยขSอมูลจากแหล+งต+างๆ หลายดSาน ซ่ึงไดSมาดSวยเทคนิค/วิธีการประเมินดังนี้  
 

 
แหล&งท่ีมาของ

ข4อมูล 
ข4อมูลท่ีได4 เทคนิค/วิธีการประเมิน 

บุคคลท่ีเก่ียวข4อง 
๑ นักศึกษา การจัดการสอน  พฤติกรรมการสอนของอาจารย� แบบสอบถามการ

สัมภาษณ� 
๒ บัณฑิต ความสัมพันธ�ของรายวิชากับงาน แบบสอบถามการ

สัมภาษณ� 
๓ ผูSใชSบัณฑิต ความพึงพอใจกับความรูSความสามารถของ

บัณฑิต 
แบบสอบถามการ
สัมภาษณ� 

๔ อาจารย�ผูSสอน ความพึงพอใจ  การใชSเวลาในการเตรียมการสอน แบบสอบถามการ
สัมภาษณ� 

๕ เพ่ือนอาจารย� การมีส+วนร+วมในการบริหารการจัดการเรียนการ
สอน 

แบบสอบถามการ
สัมภาษณ� 

๖ ผูSสังเกตการณ�การ
สอน 

สิ่งท่ีเกิดข้ึนในหSองเรียน แบบบันทึก 

๗ ผูSเชี่ยวชาญ 
ในวิชาชีพ 

ขSอมูลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน แบบบันทึก 

๘ ผูSบริหาร การบริหาร การอุทิศตน นวัตกรรมของอาจารย�
ผูSสอน 

แบบบันทึก 

เอกสารท่ีเก่ียวข4อง 
๙ โครงงานและผล

การสอบของ
ผลการเรียนรูS งาน / รายงานผลการสอบ 
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นักศึกษา 
๑๐ เอกสารท่ีเก่ียวขSอง แผนการสอน ปรัชญาของหลักสูตร การบริหาร

จัดการ 
แบบบันทึก 

๑๑ แฟ�มบันทึก การบริหารจัดการ ขSอมูลนักศึกษา แบบบันทึก 
 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ในการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรนั้น จะดําเนินการเปLนประจําทุกป\การศึกษา โดย

โรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธร คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาลจะแต+งต้ังคณะกรรมการประเมินอย+างนSอย ๓ คน 
ประกอบดSวยผูSทรงคุณวุฒิในสาขาวิชากายอุปกรณ�อย+างนSอย ๑ คน ซ่ึงเปLนคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดSวย 
ประเมินผลการดําเนินการตามตัวบ+งชี้ท่ีระบุไวSในหมวดท่ี ๗ ขSอ ๗ 

โดยมีเกณฑBการประเมินดังนี้ 
ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง มีผลการดําเนินการไม&ครบ ๑๐ ข4อแรก 
ระดับ “ดี”  หมายถึง มีผลการดําเนินการครบ ๑๐ ข4อแรก 
ระดับ “ดีมาก”  หมายถึง มีผลการดําเนินการครบทุกข4อ 
 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
เม่ือสิ้นสุดป\การศึกษาและไดSผลการประเมินการดําเนินงานในขSอ ๓ แลSว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนํา

ขSอมูลมาพิจารณาปรับปรุงแกSไข หากป�ญหาท่ีพบสามารถแกSไขไดSโดยการปรับปรุงลําดับการสอน เนื้อหาสาระ วิธีการ
จัดการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ�การสอน การประเมินผล และไม+กระทบต+อคําอธิบายรายวิชาและจํานวนหน+วย
กิต อาจารย�ผูSรับผิดชอบรายวิชาต+างๆ สามารถปรึกษากับอาจารย�ผูSสอน เพ่ือดําเนินการปรับปรุงไดS แต+ถSามีผลกระทบ
ต+อคําอธิบายรายวิชาและหน+วยกิตใหSขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก+อนดําเนินการปรับปรุง  

สําหรับการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหSมีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคลSองกับความตSองการของผูSใชS
บัณฑิตและสังคมนั้น จะดําเนินการเม่ือใชSหลักสูตรไปแลSว ๔ ป\  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู4จากหลักสูตรสู&รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

 

 

ด4านท่ี ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด4านท่ี ๒ 
ความรู4 

ด4านท่ี ๓ 
ทักษะทาง
ปOญญา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
กลุ&มวิชามนุษยศาสตรBและสังคมศาสตรB  
ศรศก ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปดSานมนุษยศาสตร�               
ศรศก ๑๐๒ การศึกษาท่ัวไปดSานสังคมศาสตร�              
ศรศก ๑๐๓ มนุษย�กับวัฒนธรรม              
ศรศก ๑๐๔ มนุษย�กับสังคม              

ศรศก ๑๐๕ มนุษยสัมพันธ�กับการพัฒนาตน               
ศรศก ๑๐๖ หลักการบริหาร              

ศรศก ๑๐๗ หลักการสื่อสาร               
ศรศก ๑๐๘ จิตวิทยาท่ัวไป               
ศรศก ๑๐๙ หลักเศรษฐศาสตร�              

 
 

ด4านท่ี ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด4านท่ี ๒ 
ความรู4 

ด4านท่ี ๓ 
ทักษะทาง
ปOญญา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ศรศก ๑๑๐ หลักการจัดการ              

ศรศก ๑๑๑ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ               
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ศรศก ๑๑๒ พลวัตของกลุ+มและการทํางานเปLนทีม               
กลุ&มวิชาภาษา  
ศรศก ๑๑๓ ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน               
ศรศก ๑๑๔ ทักษะการสื่อสารดSวยภาษาอังกฤษ               
ศรศก ๑๑๕ ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร�               
กลุ&มวิชาวิทยาศาสตรB-คณิตศาสตรB  
ศรศก ๑๑๖ ชีววิทยาท่ัวไป               
ศรศก ๑๑๗ เคมีท่ัวไป               
ศรศก ๑๑๘ ฟ[สิกส�ท่ัวไป               
ศรศก ๑๑๙ คณิตศาสตร�               
ศรศก ๑๒๐ สถิติศาสตร�               

 
 

ด4านท่ี ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด4านท่ี ๒ 
ความรู4 

ด4านท่ี ๓ 
ทักษะทาง
ปOญญา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ศรศก ๑๒๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ               
ศรศก ๑๒๒ คณิตศาสตร�และสถิติศาสตร�พ้ืนฐาน

ประยุกต�               

ศรศก ๑๒๓ วิทยาศาสตร�บูรณาการ               
ศรศก ๑๒๔ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน               
ศรศก ๑๒๕ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี               
ศรศก ๑๒๖ ฟ[สิกส�พ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ               
ศรศก ๑๒๗ การประยุกต�งานคอมพิวเตอร�               
ศรศก ๑๒๘ สุขภาพและสิ่งแวดลSอม               
ศรศก ๑๒๙ การคิดและวิเคราะห�อย+างใชSเหตุผล               
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ด4านท่ี ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด4านท่ี ๒ 
ความรู4 

ด4านท่ี ๓ 
ทักษะทาง
ปOญญา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 
หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ  
กลุ&มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรBการแพทยB  
ศรศก ๒๓๑ กายวิภาคศาสตร�                 
ศรศก ๒๓๒ สรีรวิทยา               
ศรศก ๒๓๓ พยาธิวิทยา               
ศรศก ๒๓๔ ชีวกลศาสตร�พ้ืนฐาน               
ศรศก ๒๓๕ ชีวกลศาสตร�ประยุกต�               
ศรศก ๒๓๖ เวชศาสตร�ฟ'(นฟู               
ศรศก ๒๓๗ วิธีการวิจัย               
ศรศก ๔๓๑ พ้ืนฐานดSานจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร�                             

 
 
 
 
 

 

ด4านท่ี ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด4านท่ี ๒ 
ความรู4 

ด4านท่ี ๓ 
ทักษะทาง
ปOญญา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กลุ&มวิชากายอุปกรณB               
ศรศก ๒๗๑ กายอุปกรณ�เสริมระดับเทSาและขSอเทSา               
ศรศก ๒๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมระดับเทSาและ              
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ขSอเทSา 
ศรศก ๒๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับใตSเข+า               
ศรศก ๒๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เทียมระดับใตSเข+า              

ศรศก ๓๖๑ กายอุปกรณ�เสริมและเทียมระดับแขน               
ศรศก ๓๖๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมและเทียม

ระดับแขน              

ศรศก ๓๗๑ กายอุปกรณ�เสริมระดับขา               
ศรศก ๓๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมระดับขา              

ศรศก ๓๗๓ กายอุปกรณ�เสริมลําตัว               
ศรศก ๓๗๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เสริมลําตัว              
ศรศก ๓๗๕ กายอุปกรณ�เสริมข้ันกSาวหนSา              

 
 

ด4านท่ี ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด4านท่ี ๒ 
ความรู4 

ด4านท่ี ๓ 
ทักษะทาง
ปOญญา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ศรศก ๓๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับเหนือเข+า               
ศรศก ๓๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เทียมระดับเหนือเข+า              

ศรศก ๓๙๑ ประสบการณ�คลินิกระดับตSน              

ศรศก ๔๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับผ+านขSอเทSา ขSอเข+า 
และขSอสะโพก               

ศรศก ๔๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณ�เทียมระดับผ+านขSอ
เทSา ขSอเข+า และขSอสะโพก              

ศรศก ๔๘๓ กายอุปกรณ�เทียมข้ันกSาวหนSา              
ศรศก ๔๙๑ ประสบการณ�คลินิกระดับกลาง              
ศรศก ๔๙๒ ประสบการณ�คลินิกระดับสูง              
ศรศก ๔๖๑ โครงการวิจัย               
ศรศก  ๔๖๒ การบริหารและการจัดการดSานกายอุปกรณ�              

ศรศก  ๒๖๑ จริยธรรมวิชาชีพกายอุปกรณ�              
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ด4านท่ี ๑ 
คุณธรรม จริยธรรม 

ด4านท่ี ๒ 
ความรู4 

ด4านท่ี ๓ 
ทักษะทาง
ปOญญา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ 
หมวดวิชาเลือกเสรี  
ศรศก  ๓๖๓ การปรับแกSรองเทSา              

ศรศก  ๓๖๔ ประสบการณ�กายอุปกรณ�              
ศรศก  ๓๖๕ เครื่องช+วยผูSพิการ              
ศรศก  ๓๖๖ การศึกษาสําหรับวิทยาศาสตร�              
ศรศก  ๓๖๗ เวชศาสตร�ฟ'(นฟูชุมชน              
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ตารางแสดงความสัมพันธBระหว&างผลการเรียนรู4ของหลักสูตรฯ กับ Core value  

ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL) 

 

ผลการเรียนรู4ตามกรอบมาตรฐาน 
Core value ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.   ด4านคุณธรรม จริยธรรม 

- ซ่ือสัตย� สุจริต มีวินัย  ตรงต+อเวลา และมีความรับผิดชอบต+อตนเอง วิชาชีพและ 
สังคม 
- สามารถทํางานเปLนทีม มีความเปLนผูSนํา ผูSตาม และแกSไขขSอขัดแยSง พรSอมท้ังลําดับ
ความสําคัญไดS 
- เคารพสิทธิและรับฟ�งความคิดเห็นของผูSอ่ืน  รวมท้ังเคารพในคุณค+าและศักด์ิศรี 
ของความเปLนมนุษย� สิทธิผูSป�วย สิทธิผูSพิการ 
- เคารพกฎระเบียบและขSอบังคับต+างๆ ขององค�กรและสังคม 
- เกิดทัศนคติท่ีดีต+อวิชาชีพปฏิบัติหนSาท่ีดSวยคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละ  
 

 

Mastery 
Integrity 
Originality 
Leadership 

2. ด4านความรู4 

- ใชSความรูSเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญดSานกายอุปกรณศาสตร� ท้ังกาย
อุปกรณ�เสริมและดSานกายอุปกรณ�เทียมตามเกณฑ�ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา   
กายอุปกรณ� จริยธรรมสําหรับผูSประกอบโรคศิลปะ กฎหมายท่ีเก่ียวขSองกับการ
ประกอบโรคศิลปะสิทธิผูSป�วยสิทธิผูSพิการ 
- สามารถประเมิน วิเคราะห�  อธิบายความตSองการกายอุปกรณ� รวมท้ังประยุกต� 
ความรูS ทักษะ ออกแบบ  จัดทําและ/หรือปรับปรุงกายอุปกรณ�ใหSเหมาะสมกับป�ญหา
และความตSองการ 
- สามารถติดตามความกSาวหนSาทางวิชาการและพัฒนาการดSานกายอุปกรณศาสตร�  
- สามารถบูรณาการความรูSท่ีศึกษากับความรูSในศาสตร�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขSอง 
- ใชSความรูSทางดSานการบริหารจัดการการใหSบริการดSานกายอุปกรณ� 
 

 

Mastery 

Determination 

Originality 
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3. ด4านทักษะทางปOญญา 

- คิดอย+างมีวิจารณญาณและอย+างเปLนระบบ 
- สามารถรวบรวม และสรุปประเด็นป�ญหาและความตSองการกายอุปกรณ�โดยใชS
หลักการท่ีไดSเรียนมาตลอดจนสามารถนําความรูSไปประยุกต�ในสถานการณ�จริง 
- สามารถประยุกต�ความรูSและทักษะกับการแกSไขป�ญหาทางดSานกายอุปกรณ�เสริมและ
กายอุปกรณ�เทียมไดSอย+างเหมาะสมในการวิเคราะห�ป�ญหาตลอดจนสังเคราะห�แนวทาง
และวิธีการป�องกันแกSไขรักษาและความพิการ  การฟ'(นฟูสมรรถภาพ และการส+งเสริม
สุขภาพ 
- สามารถวิเคราะห�และวางแผนพัฒนางานบริการดSานกายอุปกรณ�ไดSอย+างเหมาะสม
กับสภาพการณ�และบริบทต+างๆ ไดS 

 

Mastery 

Altruism 

Determination 

Originality 

4. ด4านทักษะความสัมพันธBระหว&างบุคคลและความรับผิดชอบ 

- สรSางความสัมพันธ�ท่ีดีกับผูSรับบริการ ผูSร+วมงาน ผูSบังคับบัญชา ผูSใตSบังคับบัญชา และ
บุคลากรสาขาวิชาชีพอ่ืน 
- สามารถปรับตัวเขSากับสถานการณ�ของหน+วยงาน/สถานท่ีท่ีปฏิบัติงานไดSดี 
- สามารถร+วมปฏิบัติงานกลุ+มไดSอย+างมีประสิทธิภาพและอย+างสรSางสรรค� ท้ังในฐานะ
ผูSนํากลุ+มและสมาชิกกลุ+ม 
- รับผิดชอบต+อตนเองในการพัฒนาความรูSความสามารถดSานวิชาชีพและดSานอ่ืนๆ 
รับผิดชอบต+องานและผลงานของตน ตลอดจนรับผิดชอบต+อวงการวิชาชีพกายอุปกรณ�
และต+อสังคม 

 

Mastery 
Harmony 
 

Leadership  
Integrity 

5. ด4านทักษะการวิเคราะหBเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช4เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สามารถใชSทักษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะห�และแปลผลงานการศึกษาวิจัยดSานกาย
อุปกรณ� 
- สามารถใชSทักษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะห�และแปลผลการประกอบการการ
ใหSบริการทางดSานกายอุปกรณ� 
- สามารถใหSคําแนะนําและคําปรึกษาทางดSานกายอุปกรณ�แก+ผูSป�วยและประชาชน 
- สามารถใหSความรูSดSานกายอุปกรณ�แก+นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรสุขภาพ
สาขาอ่ืน 
- สามารถใชSเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรูS การติดตามความกSาวหนSา

 
Mastery 
Determination 
Originality 
Leadership 
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ทางวิชาการ และการติดต+อสื่อสาร 
 

6. ด4านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ/ หรืออ่ืน ๆ 

- สามารถทําชิ้นงานทางดSานกายอุปกรณ�เสริมและกายอุปกรณ�เทียมไดSตามเกณฑ�ของ
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 

 

Mastery 
Determination 
Originality 
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เอกสารแนบ 

 
ภาคผนวก ๑ คําอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ๒ รายละเอียดอาจารย�ประจําหลักสูตร 
ภาคผนวก ๓ รายชื่ออาจารย� (อาจารย�ผูSรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย�ประจําหลักสูตร และอาจารย�พิเศษ) 
ภาคผนวก ๔ ขSอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว+าดSวยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ภาคผนวก ๕ คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

54 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๑ 
คําอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก ๑ : คําอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาต+อไปนี้ เรียงลําดับตามหมวดวิชา กล+าวคือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด

วิชาเลือกเสรี 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียงลําดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข   
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี เรียงลําดับตามรหัสตัวอักษรและตัวเลขซ่ึงแสดงถึงกลุ+มวิชา
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ตามรายละเอียดท่ีระบุในหนSา ๙ 
หน+วยกิตของแต+ละรายวิชา: ระบุตัวเลขหน+วยกิตรวมไวSหนSาวงเล็บ ส+วนตัวเลขในวงเล็บมีความหมาย

ดังนี้ 

● รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชSเวลาบรรยาย หรืออภิปรายป�ญหา หรือการศึกษาท่ีเทียบเท+าท่ีใชSเวลา   ไม+
นSอยกว+า ๑๕ ชั่วโมง ต+อภาคการศึกษาปกติ ใหSมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิตระบบทวิภาค 

● รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชSเวลาฝ}กหรือทดลอง หรือการศึกษาท่ีเทียบเท+า ท่ีใชSเวลาไม+นSอยกว+า ๓๐ 
ชั่วโมง ต+อภาคการศึกษาปกติ ใหSมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิตระบบทวิภาค 

● การฝ}กงาน หรือการฝ}กภาคสนาม (ภาคฝ}กงานวิชาชีพ) ท่ีใชSเวลาฝ}กไม+นSอยกว+า ๔๕ ชั่วโมง ต+อภาค
การศึกษาปกติ ใหSมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิตระบบทวิภาค 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        ๓๐ หน&วยกิต 

 
กลุ&มวิชาสังคมศาสตรBและมนุษยBศาสตรB   ๙  หน&วยกิต 

จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 

SISD 101 General Education for Human Science    3  (3-0-6) 
ศรศก ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปด4านมนุษยศาสตรB      ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Human nature, behaviour, and settlement. The relationship of man, society and 
culture. Economic, political and legal aspects of social organization.  

พ้ืนฐานของมนุษย�โดยธรรมชาติ พฤติกรรม การต้ังถ่ินฐาน ความสัมพันธ�ระหว+างมนุษย�สังคมและ
วัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม และการขัดเกลาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย  
 
SISD 102  General Education for Social Science    3  (3-0-6) 
ศรศก ๑๐๒ การศึกษาท่ัวไปด4านสังคมศาสตรB      ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน:  -   
 
 
 General characteristics of society; social arrangement and social structure; importance, 
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duties and roles of different institutions that comprise society, such as family, political and 
government, economic, educational, and religious institutions, including analysis of economic, 
social and security problems and guidelines for the survival of Thai society. 
 ลักษณะท่ัวไปของสังคม การจัดระเบียบและโครงสรSางสังคม ความสําคัญ หนSาท่ีและบทบาทของ
สถาบันต+างๆ ในสังคม ไดSแก+ สถาบันครอบครัว  สถาบันการเมืองการปกครอง  สถาบันเศรษฐกิจ   
สถาบันการศึกษา  และสถาบันศาสนา  รวมท้ังการวิเคราะห�ป�ญหาทางเศรษฐกิจ สังคมความม่ันคง และ
แนวทางการอยู+รอดของสังคมไทย 
 
SISD 103 Man and Culture       2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๓ มนุษยBกับวัฒนธรรม       ๒(๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Meanings, types, components and functions of culture; forms of cultural learning; social 
norms and regulation; cross-cultural interaction; globalization and local cultures. 
 ความหมาย ประเภท องค�ประกอบ และหนSาท่ีของวัฒนธรรม รูปแบบการเรียนรูSทางวัฒนธรรม บรรทัด
ฐานและการจัดระเบียบทางสังคม  การปฏิสัมพันธ�ระหว+างวัฒนธรรมโลกาภิวัตน�และวัฒนธรรมทSองถ่ิน 
 
SISD 104 Man and Society       2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๔ มนุษยBกับสังคม        ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Methods and concepts in the social sciences used to study human society such as its 
origin and development, social change, social integration, being-with-others, and intergroup 
relations. 

วิธีการและแนวคิดในวิชาสังคมศาสตร�ท่ีใชSในการศึกษาสังคมมนุษย� เช+น ตSนกําเนิดและพัฒนาการ                     
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การผสมผสานทางสังคม การอยู+ร+วมกับผูSอ่ืนและความสัมพันธ�ระหว+างกลุ+ม 
 
SISD 105 Human Relations and Self Development    2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๕ มนุษยสัมพันธBกับการพัฒนาตน      ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   
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Meaning and principles of human relations; techniques to develop and promote human 
relations skills; self-development through human relations for good life and work 

ความหมายและหลักการมนุษยสัมพันธ� เทคนิคการพัฒนาและส+งเสริมทักษะดSานมนุษยสัมพันธ� การ
พัฒนาตนโดยอาศัยมนุษยสัมพันธ�เพ่ือชีวิตและการงานท่ีดี  
 
SISD 106 Principles of Administration      2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๖ หลักการบริหาร         ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Introduction to Administration, team working,  efficiency, effectiveness, philosophy and 
development  of  administration  theories,  comparative  administration,  public  administration 
and business administration, organization Management concept and process, concepts and 
models for modern administration. 

พ้ืนฐานทางดSานการบริหาร  การทํางานเปLนหมู+คณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรัชญาและพัฒนาการ
ทางทฤษฎีทางการบริหาร ลักษณะท่ัวไปของการบริหารเปรียบเทียบ การบริหารราชการและการบริหารธุรกิจ 
หลักการจัดการองค�กรและกระบวนการ  แนวคิดและรูปแบบของการบริหารงานในสมัยใหม+ 
 
SISD 107 Principle of Communication      2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๗ หลักการส่ือสาร        ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   
 Communication concepts and theories, elements of communication, types and form 
of communication, individual communication which consists of personalities, attitudes, and 
learning of individual (s), mass communication, communication in the organization. Factors 
affect to communication and efficiency communication, obstacles of communication and 
reasoning of communication, faults of reasoning given to communication.     

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสาร องค�ประกอบของการสื่อสาร ประเภทและรูปแบบของการ
สื่อสาร การสื่อสารบุคคล ซ่ึงประกอบดSวย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการเรียนรูSของบุคคล   การสื่อสารมวลชน  
การสื่อสารในองค�กร  ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต+อการสื่อสารและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ป�ญหา อุปสรรคของการ
สื่อสาร และการใหSเหตุผลกับการสื่อสาร ขSอบกพร+องการใหSเหตุผลกับการสื่อสาร 
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SISD 108 General Psychology       2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๘ จิตวิทยาท่ัวไป        ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Concepts and theories of psychology; perception, motivation, learning, personality, 
emotion, attitude, mental, adjustment, psychological inventory, and psychological application 
in daily life.  

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรูS แรงจูงใจ การเรียนรูS บุคลิกภาพ อารมณ� ทัศนคติ  สุขภาพจิต           
การปรับตัว การวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต�หลักจิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
 
SISD 109 Principles of  Economics      2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๐๙ หลักเศรษฐศาสตรB       ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Macro - economics and Micro - economics, basic economic problem, economic units 
and economic flows,  price mechanism,  price determination by demand and supply, theory 
of consumer behavior.  Theory of producer behavior, pricing and products in various markets,   
national income ,  income  distribution,   money and banking,  Inflation deflation, labor market 
and unemployment,  economic development, International Trade Economic system and Thai 
economy. 

เศรษฐศาสตร�มหภาคและเศรษฐศาสตร�จุลภาค  ป�ญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ หน+วยเศรษฐกิจ และ
กระแสหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การกําหนดข้ึนเปLนราคาโดยอุปสงค�และอุปทาน   
ทฤษฎีพฤติกรรมของผูSบริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผูSผลิต    การต้ังราคาและผลผลิตในตลาดแบบต+างๆ รายไดS
ประชาชาติ การกระจายรายไดS การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟ�อเงินฝ'ด ตลาดแรงงานและการว+างงาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ การคSาระหว+างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย 

            
SISD 110 Principles of Management      2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๑๐ หลักการจัดการ        ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   
 An introduction to the principles and procedures for organizing personal life and social  
groups to make use of the time and resources available. 
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 หลักการและวิธีการบริหารจัดการชีวิตส+วนตัวและกลุ+มบุคคลในสังคมเพ่ือไดSใชSเวลาและทรัพยากรท่ีมี
อยู+ใหSไดSประโยชน�มากท่ีสุด 
   

SISD 111 Comparative Culture       2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๑๑ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ       ๒(๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   
 Comparison of material, cognitive, and normative dimensions between Thai, Western 

and other related cultures with emphasis on cross cultural understanding and appreciation of 

cultural diversity. 

 เปรียบเทียบมิติดSานวัตถุธรรม ความรูSคิด และบรรทัดฐานของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมตะวันตก และ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขSอง เนSนความเขSาใจขSามวัฒนธรรมและความวิจักษ�ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
SISD 112 Group Dynamics and Teamwork     2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๑๒ พลวัตของกลุ&มและการทํางานเปEนทีม     ๒(๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   
 Nature and types of group; group behavior; theories of teamwork; techniques of team 

development; techniques of team working; group leadership; group communication; 

management of group conflict; and group manners 

 ความหมายของพลวัตกลุ+ม ธรรมชาติและประเภทของกลุ+ม พฤติกรรมกลุ+ม ทฤษฎีการทํางานเปLนทีม 

เทคนิคการพัฒนาทีม เทคนิคการทํางานเปLนทีม ภาวะผูSนํากลุ+ม การสื่อสารของกลุ+ม การจัดการความขัดแยSง

ของกลุ+ม และมารยาทของกลุ+ม 

 

 

กลุ&มวิชาภาษา   ๖  หน&วยกิต 
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จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 

SISD 113 Elementary English       3 (3-0-6) 
ศรศก ๑๑๓ ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน      ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   
 English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use. 
 โครงสรSาง ไวยากรณ� และศัพท�ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเก่ียวขSองกับการใชSภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน    
 
 
 
SISD 114 Communication Skills in English     3 (3-0-6) 
ศรศก ๑๑๔ ทักษะการส่ือสารด4วยภาษาอังกฤษ     ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน: -   
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the 
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 
academic texts from various disciplines related to students’ field of study. 
 พัฒนาทักษะการฟ�ง พูด อ+าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ+งเนSนความสามารถในการสนทนาเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ+าน เพ่ือทําความเขSาใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร�ต+างๆ ท่ีเก่ียวขSองกับวิชาชีพ
ของนักศึกษา 
 

SISD 115  English for Science       3 (3-0-6) 
ศรศก ๑๑๕ ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรB      ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน:  -   
 A study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of science and 
technology; reading and writing, sentence structures, technical terms and vocabulary; a 
practice of speaking and listening about scientific reports using data in terms of numbers, tables 
and graphs. 
 การศึกษาลักษณะของบทความ วารสาร และรายงานดSานวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี การฝ}กอ+านและ
เขียน โครงสรSางประโยค ศัพท�ทางเทคนิค การฝ}กพูดและฟ�งเก่ียวกับขSอมูลทางดSานวิทยาศาสตร�เชิงตัวเลข 
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ตารางและกราฟ 
  
กลุ&มวิชาวิทยาศาสตรB-คณิตศาสตรB                                                                  ๑๕   หน&วยกิต 

จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 

SISD 116 General Biology       2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๑๖ ชีววิทยาท่ัวไป        ๒(๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Basic chemistry of life and biomolecules, cellular biology, cell energy, genetics and 
genetic diseases, DNA technology and its medical applications, evolution, human evolution, 
ecology and pollution problems and biodiversity. 

 
 
 
เคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตและชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต  ชีววทิยาระดับเซลล�  การสรSางพลังงานของเซลล� 

พันธุศาสตร� โรคทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยุกต�ทางการแพทย� หลักวิวัฒนาการ 
วิวัฒนาการมนุษย� ระบบนิเวศและป�ญหาทางมลพิษและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

SISD 117 General Chemistry       3  (3-0-6) 
ศรศก ๑๑๗ เคมีท่ัวไป        ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน:  -   

Atomic structure, chemical bonding, gases, solids, liquids, solutions, colloids, chemical 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, electrochemistry,the 

periodic table. 

โครงสรSางอะตอม พันธะเคมีแก�ส ของแข็ง ของเหลวสารละลาย คอลลอยด�อุณหพลศาสตร�เคมี

จลนพลศาสตร�เคมีสมดุลเคมีสมดุลของไอออนไฟฟ�าเคมี ตารางธาตุป�จจุบัน  

 

SISD 118  General Physics       3  (3-0-6) 
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ศรศก ๑๑๘ ฟGสิกสBท่ัวไป  ๓ (๓-๐-๖)  
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Emphasized on the basic understanding of the laws of physics, vectors, system of 
particles, torque rotation, angular momentum, fluid mechanics, oscillations, wave motions, 
sound waves, kinetic theory of gas and thermodynamics. 

เนSนความเขSาใจพ้ืนฐานกฎต+างๆทางฟ[สิกส� เวกเตอร� ระบบอนุภาค ทอร�กการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม 
กลศาสตร�ของไหล การสั่นการเคลื่อนท่ีแบบคลื่น คลื่นเสียง ทฤษฎีจลน�ของแก�ส และเทอร�โมไดนามิกส� 
 

SISD 119 Mathematics 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๑๙ คณิตศาสตรB ๒ (๒-๐-๔)  
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

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, เศษส+วน, สมการเชิงเสSน, สัญกรณ�ของเซ็ต, อสมการเชิงเสSน, เปอร�เซนต�, เลขชี้กําลังท่ีเปLน

จํานวนเต็ม, สัญกรณ�วิทยาศาสตร�, สมการค+าสัมบูรณ�, อสมการค+าสัมบูรณ�, ระบบพิกัดคาร�ทีเซียน, 
ความสัมพันธ�, ฟ�งก�ชัน, การทํางานของฟ�งก�ชัน, เสSนตรง, อสมการ 2 มิติ, เรขาคณิต: มุม, เสSน, พีธากอรัส, 
สามเหลี่ยมมาตรฐาน,สามเหลี่ยมคลSาย, เสSนแบ+ง, จุดศูนย�กลาง, ความสูง, พ้ืนท่ี, พ้ืนท่ีผิว, ปริมาณ, ตรีโกณมิติ, 
สมการเอกซ�โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 
 
SISD 120 Statistics  2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๐ สถิติศาสตรB ๒ (๒-๐-๔)  
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Concepts and applications of probability and probability distributions in various events; 
interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

64 

 

populations and its use in estimation and hypothesis testing. 
แนวคิดและการประยุกต�ความน+าจะเปLนและการแจกแจงความน+าจะเปLนในเหตุการณ�ต+างๆ การแปล 

ความค+าสถิติ  สถิติพรรณนา  การชักตัวอย+างเพ่ือใหSไดSตัวแทนท่ีดีของประชากรและการนําไปใชSในการประมาณ
ค+าและการทดสอบสมมุติฐาน  
 

SISD 121 Information Technology 3 (3-0-6) 
ศรศก ๑๒๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)  
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

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

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศข้ันแนะนํา  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  นโยบาย  บทบาท  การประยุกต� 
และหน+วยงานท่ีเก่ียวขSอง   ผลกระทบและแนวโนSมของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  กฎหมาย
เทคโนโลยี  จริยธรรม  และความม่ันคงของสารสนเทศ  พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ข้ันแนะนํา    การคSนหาขSอมูล
ทางอินเทอร�เน็ต  และการสรSางเว็บเพจ 
 
SISD 122 Applicable Basic Mathematics and Statistics 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๒ คณิตศาสตรBและสถิติศาสตรBพ้ืนฐานประยุกตB ๒ (๒-๐-๔)  
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   
 
  Mathematical and statistical concepts, skills and techniques applicable in everyday life: 
systems of linear equations, matrices, linear programming, sets and counting principles, 
probability and decision. 

แนวคิดเชิงคณิตศาสตร�และสถิติศาสตร� ทักษะและเทคนิคท่ีประยุกต�ใชSไดSในชีวิตประจําวัน ระบบ
สมการเชิงเสSน  เมทริกซ� กําหนดการเชิงเสSน  เซตและหลักการนับ  ความน+าจะเปLนและการตัดสินใจ  
 
SISD 123 Integrated Science 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๓ วิทยาศาสตรBบูรณาการ ๒ (๒-๐-๔)  
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   
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Science evolution and scientific methods, Earth and space, Energy in various forms, 
Energy sources, usage and conservation, Living organism  and evolution, Chemistry in the 
changing world, Food and food technology, Environment and pollution, Science and 
technology of transportation and communication, Trend in future of science development. 

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร� และกระบวนการทางวิทยาศาสตร� โลกและอวกาศ พลังงานในรูปแบบ
ต+างๆ   แหล+งพลังงาน   การนําไปใชSและการอนุรักษ�  สิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  เคมีกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  อาหารและเทคโนโลยีอาหาร  สิ่งแวดลSอมและมลภาวะ วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของ
การขนส+งและการสื่อสาร  แนวโนSมการพัฒนาวิทยาศาสตร�ในอนาคต 
 
SISD 124 Information Technology in Daily Life 2 (2-0-4) 

ศรศก ๑๒๔ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ๒ (๒-๐-๔)  
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Introduction to computer and information technology, the role of information 

technology in modern society, information technology infrastructure, computer hardware, 

software, and communications technology, database system and data warehouse. 

แนะนําคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมสมัยใหม+ 

โครงสรSางพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร�ฮาร�ดแวร� ซอฟต�แวร� และเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบ

ฐานขSอมูลและคลังขSอมูล 

 

 

 

 
SISD 125 

 
Science and Technology 

 
2 (2-0-4) 

ศรศก ๑๒๕ วิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี ๒ (๒-๐-๔)  

Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   
 The meaning of science and technology, the importance and relation between science 

and technology, Influence and impact of science and technology on society, economy, politics 

and culture. Science and technology related to medical and public health, medical records 
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and medical information. 

ความหมายของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ความสําคัญและความสัมพันธ�ระหว+างวิทยาศาสตร�และ

เทคโนโลยี  อิทธิพลและผลกระทบของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีต+อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขSองการแพทย� สาธารณสุข เวชระเบียน และเวชสารสนเทศ 

 
SISD 126 Basic Physics for Health Science 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๖ ฟGสิกสBพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรBสุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)  
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and 

visualization, basic electromagnetism, basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear 

physics and radioactivity. 

กลศาสตร� อุณหภูมิและความรSอน ของไหล  คลื่น เสียงและการไดSยิน ทัศนศาสตร�และการมองเห็น 

แม+เหล็กเบ้ืองตSน กลศาสตร�ควอนตัมเบ้ืองตSน ฟ[สิกส�อะตอม ฟ[สิกส�นิวเคลียร�และกัมมันตภาพรังสี 

 
SISD 127 Computer Applications 2 (2-0-4) 
ศรศก ๑๒๗ การประยุกตBงานคอมพิวเตอรB ๒ (๒-๐-๔)  
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Evolution and history of computers. Fundamental concepts of computer systems. 

Computer main components. Operating systems and the usage. Computer networks and 

interconnection. Internet and its connecting protocols. Structure of web and its language called 

HTML. Search engines for Internet. E-mail mechanism and its usage. Internet security. Word 

processing software. Electronic spreadsheet software. Presentation software.  

 
วิวัฒนาการและประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร� พ้ืนฐานการทํางานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร� 

ส+วนประกอบสําคัญของเครื่องคอมพิวเตอร� ระบบปฏิบัติการและการใชSงาน ระบบเครือข+ายคอมพิวเตอร�และ
การเชื่อมต+อเครือข+ายคอมพิวเตอร� เครือข+ายอินเทอร�เน็ตและกติกาในการเชื่อมต+อ โครงสรSางของเว็บและภาษา
ท่ีใชSในการติดต+อท่ีเรียกว+าเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือคSนหาขSอมูลบนเครือข+ายอินเทอร�เน็ต การทํางานของอีเมล
และการใชSงาน ความปลอดภัยบนเครือข+ายอินเทอร�เน็ต ซอฟต�แวร�ดSานการประมวลผลคํา ซอฟต�แวร�ประเภท
กระดานอิเล็กทรอนิคส� ซอฟต�แวร�สําหรับการนําเสนอ 
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SISD 128 

 
Healths and Environment 

 
2 (2-0-4) 

ศรศก ๑๒๘ สุขภาพและส่ิงแวดล4อม ๒ (๒-๐-๔)  
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Concepts of health and environment, dimensions and levels of health and factors 
determining  health and environment.  Health system reform,  strategic development of health 
and environment promotion, healthy public policy, health and environmental impact 
assessment.  

แนวคิดของสุขภาพ และสิ่งแวดลSอม มิติและระดับของสุขภาพ และป�จจัยท่ีกําหนดสุขภาพและ
สิ่งแวดลSอม การปฏิรูประบบสุขภาพ   การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร�สําหรับการเสริมสรSางสุขภาพและสิ่งแวดลSอม  
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลSอม   
 
SISD 129 Critical Thinking and Analysis 3  (3-0-6) 
ศรศก ๑๒๙ การคิดและวิเคราะหBอย&างใช4เหตุผล ๓ (๓-๐-๖)  
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Principles and rules in good reasoning; application of principles and rules in thinking 
and analytical processes; various forms of expression of thought to avoid mistakes. 

หลักการและกฎเกณฑ�การใชSเหตุผลท่ีดี  การนําหลักการและกฎเกณฑ�ต+างๆ มาใชSในการคิดและการ
วิเคราะห�  การแสดงความคิดในรูปแบบต+างๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงขSอผิดพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ                               ๙๓ หน&วยกิต 

 
กลุ&มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรBการแพทยB                       ๑๙ หน&วยกิต 

จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 
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SISD 231 Anatomy 4 (3-2-7) 
ศรศก ๒๓๑ กายวิภาคศาสตรB   ๔ (๓-๒-๗) 
Prerequisite:- 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Gross anatomy of the human body regarding structure, function and relationships 
between various structures of head, face and neck, upper extremity and brachial plexus, 
anterior chest wall and intrathoracic organs, abdominal wall and intraabdominal organs, 
posterior body wall, spine and spinal cord, leg structure, sacral plexuses, pelvic wall and pelvic 
cavity organs, brain including surface anatomy. 

 
มหกายวิภาคของร+างกายมนุษย�ในดSานโครงสรSาง  หนSาท่ีการทํางานและความสัมพันธ�ระหว+าง

โครงสรSางต+างๆ ของส+วนศีรษะ  หนSาและลําคอ    แขนและร+างแหเสSนประสาทระดับแขน   ผนังหนSาอกและ
อวัยวะภายในช+องอก   ผนังทSองและอวัยวะภายในช+องทSอง  ผนังลําตัวทางดSานหลัง  กระดูกสันหลังและไขสัน
หลัง โครงสรSางต+างๆ ของขา ร+างแหเสSนประสาทระดับบ้ันเอวและกSนกบ  ผนังเชิงกรานและอวัยวะภายในช+อง
เชิงกราน  สมอง  กายวิภาคส+วนผิว 

 
SISD 232 Physiology 2  (1-2-3) 
ศรศก ๒๓๒ สรีรวิทยา ๒  (๑-๒-๓) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  - 
          Normal functions and mechanisms of body systems such as the musculoskeletal, 
circulatory, respiratory, endocrine, urinary, digestive, metabolic and body temperature 
regulatory systems. 

หนSาท่ีและกลไกการทํางานของระบบต+างๆ ในภาวะปกติของร+างกายมนุษย�  เช+น ระบบกลSามเนื้อและ
กระดูก  ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบต+อมไรSท+อ  ระบบขับถ+ายป�สสาวะ  ระบบทางเดินอาหาร เม
ตาบอลิซึม และการควบคุม อุณหภูมิกาย 

 
 
 
 
 

SISD 233 Pathology 3  (2-2-5) 
ศรศก ๒๓๓ พยาธิวิทยา ๓ (๒-๒-๕) 
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Prerequisite:- 
วิชาบังคับก+อน :  - 

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

สาเหตุ กลไก และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานของเซลล�และเนื้อเยื่อของร+างกายเม่ือเกิดโรค และพยาธิ
วิทยาของโรคตามระบบท่ีมีความสําคัญและ/หรือพบบ+อย 

 
SISD 234 Basic Biomechanics  2  (2-0-4) 
ศรศก ๒๓๔ ชีวกลศาสตรBพ้ืนฐาน ๒  (๒-๐-๔) 
Prerequisite:- 
วิชาบังคับก+อน :  - 

The study of basic principles of static, dynamic mechanics, and biomechanics concepts. 
กลศาสตร�เบ้ืองตSนแบบหยุดนิ่งเคลื่อนไหว และหลักการทางชีวกลศาสตร� 

 
SISD 235 Applied Biomechanics   2  (2-0-4) 
ศรศก ๒๓๕ ชีวกลศาสตรBประยุกตB ๒  (๒-๐-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Biomechanics of joints, human movement analysis and biomechanics related to 
prosthetics and orthotics. 
 หลักชีวกลศาสตร�ของขSอต+อต+างๆ การวิเคราะห�การเคลื่อนท่ี และกลศาสตร�ท่ีเก่ียวขSองกับกายอุปกรณ�
เทียมและกายอุปกรณ�เสริม 
 
SISD 236 Rehabilitation Medicine 3  (3-0-6) 
ศรศก ๒๓๖ เวชศาสตรBฟ��นฟู ๓ (๓-๐-๖)  
Prerequisite:- 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Definition and purpose of patient rehabilitation, patient rehabilitation team, basic 
principles of patient evaluation and rehabilitation. 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 
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testing, range of motion; rehabilitation of common disease/disorders. 
ความหมายและวัตถุประสงค�ของการฟ'(นฟูสมรรถภาพผูSป�วย  ทีมงานฟ'(นฟูสมรรถภาพผูSป�วย  หลักการ

เบ้ืองตSนเก่ียวกับการประเมินและการฟ'(นฟูสภาพผูSป�วย  เวชศาสตร�ฟ'(นฟูและทีมงาน   เป�าหมายและหลักการ
ของการฟ'(นฟู   การประเมินดSานการฟ'(นฟู   คุณภาพชีวิต   กิจวัตรประจําวัน  กายภาพบําบัด  และ
กิจกรรมบําบัดในข้ันแนะนํา  การตรวจกําลังกลSามเนื้อ  การตรวจพิสัยของขSอ  การฟ'(นฟูสมรรถภาพของโรคหรือ
ภาวะต+างๆ ท่ีพบ 
 
SISD 237 Research Methodology 1 (1-0-2) 
ศรศก ๒๓๗ วิธีการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Questioning regarding interesting topics in prosthetics and orthotics; searching principles 
and methods; data analysis and evaluation; synthesis of results; research planning to interesting 
questions. 

วิธีการต้ังคําถามเก่ียวกับหัวขSอเรื่องท่ีสนใจทางกายอุปกรณ�หลักการและวิธีการคSนวิเคราะห� และ
ประเมินขSอมูลท่ีเก่ียวขSองกับคําถาม วิธีการสังเคราะห�คําตอบจากผลการประเมินขSอมูลและการวางแผน
งานวิจัยเพ่ือตอบคําถามท่ีสนใจ 

 
SISD 431 Basic Psychology  and  Psychiatry    1 (1-0-2) 
ศรศก ๔๓๑ พ้ืนฐานด4านจิตวิทยาและจิตเวชศาสตรB                         ๑ (๑-๐-๒) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน : -   
 Basic psychology; clinical psychology; psychological reaction to loss; how to approach 
and communicate with patients/persons with disabilities. 
 พ้ืนฐานดSานจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก ปฏิกิริยาทางจิตใจต+อการสูญเสีย วิธีการเขSาหาและติดต+อสื่อสาร
กับผูSป�วย/ผูSพิการ 
 
 
 
 
 
 
กลุ&มวิชากายอุปกรณB                                                   ๗๔  หน&วยกิต 
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  จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 

SISD 271 Foot and Ankle foot Orthotics    3  (3-0-6) 
ศรศก ๒๗๑ กายอุปกรณBเสริมระดับเท4าและข4อเท4า  ๓ (๓-๐-๖)  
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Evaluation techniques, prescription considerations, biomechanics, components, 
fabrication, and fitting and modifying of orthoses for the ankle and foot with the associated 
pathologies. 
 เทคนิคการประเมิน การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร� องค�ประกอบ การประดิษฐ�การจัดทํา  
การลองสวมและการปรับปรุงกายอุปกรณ�เสริมสําหรับเทSาและขSอเทSาท่ีใชSในโรคหรือภาวะผิดปกติท่ีเก่ียวขSอง 

 
SISD 272 Foot and Ankle foot Orthotic Practice  4  (0-12-4) 
ศรศก ๒๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณBเสริมระดับเท4าและข4อเท4า ๔  (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Application of the principles and practice techniques of the ankle and foot or shoes:  
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 human relations. 

หลักการและการปฏิบัติเทคนิคการทํากายอุปกรณ�เสริมสําหรับเทSาและขSอเทSา ต้ังแต+การประเมิน การ
พิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร� องค�ประกอบ   การประดิษฐ�จัดทํา  การลองสวม และปรับปรุงกาย
อุปกรณ�เสริมสําหรับเทSาและขSอเทSาท่ีใชSในโรคหรือภาวะผิดปกติท่ีเก่ียวขSองภายใตSการกํากับดูแล พรSอมท้ัง
จริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูSป�วย และมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 
 
SISD 281 Transtibial Prosthetics         3 (3-0-6) 
ศรศก ๒๘๑ กายอุปกรณBเทียมระดับใต4เข&า      ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

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.   
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ความบกพร+องทางกายจิตใจ กับการทําหนSาท่ีของการสูญเสียรยางค�ในระดับใตSเข+า  ระดับการตัดท่ี

ต+างกัน   การดูแลทางการแพทย� การดูแลก+อนและหลังการผ+าตัด การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร� 
องค�ประกอบและวัสดุท่ีใชSหลักการประดิษฐ�จัดทํา การจัดแนว การลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ�เทียมใน
ระดับใตSเข+า 

 
SISD 282 Transtibial Prosthetic Practice      4 (0-12-4) 
ศรศก ๒๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณBเทียมระดับใต4เข&า     ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Demonstration and practice of the physical, mental 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; patients’ rights; good human relations. 

การปฏิบัติเพ่ือดูแลความบกพร+องทางกายจิตใจ  กับการทําหนSาท่ีของผูSท่ีสูญเสียรยางค�ในระดับใตSเข+า  
ระดับการตัดท่ีแตกต+างกัน  การประเมิน การดูแลทางการแพทย� การดูแลก+อนและหลังการผ+าตัด การพิจารณา
คําสั่งการรักษา   ชีวกลศาสตร� องค�ประกอบและวัสดุท่ีใชS หลักการประดิษฐ�จัดทํา การจัดแนว การลองสวม และ
ปรับปรุงกายอุปกรณ�เทียมในระดับใตSเข+า ท้ังจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูSป�วย มนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 

 
SISD 361 Upper Limb Orthotics and Prosthetics    3 (3-0-6) 
ศรศก ๓๖๑ กายอุปกรณBเสริมและเทียมระดับแขน      ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

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

เทคนิคการประเมิน การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร� องค�ประกอบการประดิษฐ�จัดทําการ
ลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ�เสริมและเทียมสําหรับแขนและมือท่ีใชSในโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ีเก่ียวขSอง 
 
SISD 362 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice    4 (0-12-4) 
ศรศก ๓๖๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณBเสริมและเทียมระดับแขน    ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite:  - 
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วิชาบังคับก+อน :  - 
 
Application of the principles and practice techniques of upper limb orthotics and 

prosthetics under supervision; evaluation, prescription considerations, biomechanics, 
components, fabrication, fitting and modifying the mentioned orthoses / prostheses for the 
associated pathologies; professional ethics; patients’ rights; good human relations. 

การประยุกต�หลักการและฝ}กปฏิบัติเทคนิคการทํากายอุปกรณ�เสริมและเทียมสําหรับแขนและมือต้ังแต+                     
การประเมิน การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร� องค�ประกอบ  การประดิษฐ�จัดทํา  และการลองสวม
และปรับปรุงกายอุปกรณ�เสริมและเทียมสําหรับแขนและมือท่ีใชSในโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ีเก่ียวขSองท้ัง
จริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูSป�วยมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 
 
SISD 371 Lower Limb Orthotics         3 (3-0-6) 
ศรศก ๓๗๑ กายอุปกรณBเสริมระดับขา      ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

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

เทคนิคการประเมิน การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร� องค�ประกอบ การประดิษฐ� จัดทําการ
ลองสวม และปรับปรุงกายอุปกรณ�เสริมขาระดับเหนือขSอเทSา (เข+า, สะโพก) เทSาและขSอเทSาท่ีใชSในโรคหรือภาวะ
ผิดปรกติท่ีเก่ียวขSอง 
 

SISD 372 Lower Limb Orthotic Practice      4 (0-12-4) 

ศรศก ๓๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณBเสริมระดับขา     ๔ (๐-๑๒-๔) 

Prerequisite:  - 

วิชาบังคับก+อน :  - 
 
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; patients’ rights; good human relations.   
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ประยุกต�หลักการและการปฏิบัติเทคนิคการทํากายอุปกรณ�เสริมขาระดับเหนือขSอเทSา (เข+า, สะโพก) 
ภายใตSการกํากับดูและการประเมิน การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร� องค�ประกอบ การประดิษฐ�จัดทํา 
และการลองสวมและปรับปรุง กายอุปกรณ�เสริมขาระดับเหนือขSอเทSา (เข+า, สะโพก) และขSอเทSาท่ีใชSในโรคหรือ
ภาวะผิดปรกติท่ีเก่ียวขSองท้ังจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูSป�วย มนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 
 
 
SISD 373 Spinal Orthotics          2 (2-0-4) 
ศรศก ๓๗๓ กายอุปกรณBเสริมลําตัว       ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Review of biomechanics of spine; spinal deformities, diseases of the spine. Spinal 
fractures; gross spinal orthotics; CO (Cervical orthotics) LSO (lumbosacral orthotics), TLSO 
(thoracolumbosacral orthotics). CTLSO (cervicothoracolumbosacral orthotics). 
            การทบทวนชีวกลศาสตร�ของกระดูกสันหลัง  โรคและภาวะผิดรูปของกระดูกสันหลัง  ภาวะกระดูกสัน
หลังหักกายอุปกรณ�เสริมลําตัวและคอแบบต+างๆ 
 
SISD 374 Spinal Orthotic Practice       3  (0-9-3) 
ศรศก ๓๗๔  ปฏิบัติการกายอุปกรณBเสริมลําตัว      ๓  (๐-๙-๓) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Doctor's prescription, patient care and 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; patients’ rights; good human relations.  

คําสั่งการรักษา การดูแลและสื่อสารกับผูSป�วย  การวัด การออกแบบการหล+อแบบ  การข้ึนรูป การแต+ง
และดัดแปลงหุ+นปูน  การฝ}กปฏิบัติทําชิ้นส+วนโลหะ  การข้ึนรูปพลาสติก  การทดลองแบบและการทําข้ันสุดทSาย
ของกายอุปกรณ�เสริมเนSนกายอุปกรณ�เสริมกระดูกสันหลัง  ท้ังจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูSป�วย มนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 
 
SISD 375      Orthotic Advance   4  (2-6-6) 
ศรศก ๓๗๕     กายอุปกรณBเสริมข้ันก4าวหน4า   ๔ (๒-๖-๖) 
Prerequisite :- 
วิชาบังคับก+อน :  - 
 Application of biomechanics, materials and advance manufacture technology to 
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design/manufacture an advanced orthotics variety of specific conditionsand professional 
ethics; patients’ rights; good human relations. 
 การประยุกต�หลักการชีวกลศาสตร� วัสดุศาสตร� เทคโนโลยี เครื่องมือพิเศษต+างๆ เพ่ือกระบวนการ 
ออกแบบ ผลิตกายอุปกรณ�เสริมข้ันสูงสําหรับภาวะเฉพาะและอ่ืนๆ ท้ังจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูSป�วย มนุษย
สัมพันธ�ท่ีดี 
 
SISD 381 Transfemoral Prosthetics         3  (3-0-6) 
ศรศก ๓๘๑ กายอุปกรณBเทียมระดับเหนือเข&า      ๓  (๓-๐-๖) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

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. 

ความบกพร+องทางกายทางจิตใจและการทําหนSาท่ีเกิดจากสูญเสียรยางค�ในระดับเหนือเข+า ระดับของ
การตัดท่ีแตกต+างกัน  การดูแลทางการแพทย�  การดูแลก+อนและหลังการผ+าตัด  การพิจารณาคําสั่งการรักษา  ชี
วกลศาสตร�   องค�ประกอบและวัสดุท่ีใชSหลักการประดิษฐ�จัดทําการจัดแนวการลองสวมและปรับปรุงกาย
อุปกรณ�เทียมในระดับเหนือเข+า 

 

SISD 382 Transfermoral Prosthetic Practice      4  (0-12-4) 
ศรศก ๓๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณBเทียมระดับเหนือเข&า    ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite: - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Demonstration and practice of the physical, mental 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; patients’ rights; good  human relations. 

การสาธิตและการปฏิบัติเพ่ือดูแลความบกพร+องทางกายและจิตใจ การทําหนSาท่ีของผูSท่ีสูญเสียรยางค�
ในระดับเหนือเข+า   ระดับการตัดท่ีแตกต+างกัน   การประเมิน   การดูแลทางการแพทย�   การดูแลก+อนและหลัง
การผ+าตัด  การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร�  องค�ประกอบและวัสดุท่ีใชS หลักการประดิษฐ�จัดทํา  การ
จัดแนว การลองสวม และปรับปรุงกายอุปกรณ�เทียมในระดับเหนือเข+าท้ังจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูSป�วย มนุษย
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สัมพันธ�ท่ีดี  
 

SISD 391 Elementary Clinical Experience      4 (0-12-4) 
ศรศก ๓๙๑ ประสบการณBคลินิกระดับต4น      ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite :  - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

 
Clinical practice under supervision including orthotic and prosthetic provision in the 

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

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือทํากายอุปกรณ�เสริมและเทียมชนิดต+างๆ ตามท่ีไดSรับมอบหมายภายใตSการ
กํากับดูแลในสถาบันฝ}กอบรม คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล และ/หรือสถาบันร+วม เช+น สถาบันสิรินธรเพ่ือ
การฟ'(นฟูสมรรถภาพทางการแพทย�แห+งชาติ  ต้ังแต+การตรวจประเมิน การพิจารณาคําสั่งการรักษา  และทํากาย
อุปกรณ�เสริมและเทียมระดับขาท่ีเหมาะสมท้ังจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูSป�วย มนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 
 
SISD 481 Lower Limb Disarticulation Prosthetics       3 (3-0-6) 
ศรศก ๔๘๑ กายอุปกรณBเทียมระดับผ&านข4อเท4า ข4อเข&า และข4อสะโพก   ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  - 
  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. 

ความบกพร+องทางกายและจิตใจการทําหนSาท่ีของผูSท่ีเทSาขาดบางส+วน  ขาขาดระดับขSอเทSา  ระดับขSอ
เข+า หรือขSอสะโพก การดูแลทางการแพทย� การดูแลก+อนและหลังการผ+าตัด การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกล
ศาสตร� องค�ประกอบและวัสดุท่ีใชS หลักการประดิษฐ�จัดทําการจัดแนว การลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ�
เทียมในระดับดังกล+าว 

 

SISD 482 Lower Limb Disarticulation Prosthetic Practice    4 (0-12-4) 
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ศรศก ๔๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณBเทียมระดับผ&านข4อเท4า ข4อเข&า และข4อสะโพก  ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Demonstration and practice about the physical, mental and functional deficits that 
result from limb loss following differing levels of amputation including partial foot amputation, 
ankle disarticulation, knee disarticulation and hip disarticulation. Emphasis on patient 
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; patients’ right; good human 
relations. 

การปฏิบัติเพ่ือดูแลความบกพร+องทางกายและจิตใจ การทําหนSาท่ีของผูSท่ีสูญเสียขาในระดับขSอเทSา ขSอ
เข+า  หรือขSอสะโพก  รวมท้ังกรณีเทSาขาดบางส+วน ระดับการตัดท่ีแตกต+าง  การประเมิน การดูแลทางการแพทย� 
การดูแลก+อนและหลังการผ+าตัด การพิจารณาคําสั่งการรักษา  ชีวกลศาสตร� องค�ประกอบและวัสดุท่ีใชS การ
ประดิษฐ�จัดทํา การจัดแนว การลองสวม และปรับปรุงกายอุปกรณ�เทียมในระดับดังกล+าว  ท้ังจริยธรรมวิชาชีพ 
สิทธิผูSป�วย มนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 

 
SISD 483    Prosthetic Advance   4  (2-6-6) 
ศรศก ๔๘๓  กายอุปกรณBเทียมข้ันก4าวหน4า   ๔(๒-๖-๖) 
Prerequisite :- 
วิชาบังคับก+อน :  -  

Application of biomechanics, materials and advance manufacture technology to 
design/manufacture an advanced prosthetics variety of specific conditionsand professional 
ethics; patients’ rights; good human relations. 

การประยุกต�หลักการชีวกลศาสตร� วัสดุศาสตร� เทคโนโลยี เครื่องมือพิเศษต+างๆ เพ่ือกระบวนการ 
ออกแบบ ผลิตกายอุปกรณ�เทียมข้ันสูงสําหรับภาวะเฉพาะและอ่ืนๆ ท้ังจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูSป�วย มนุษย
สัมพันธ�ท่ีดี  
 
SISD 491 Intermediate Clinical Experience      4  (0-12-4) 
ศรศก ๔๙๑ ประสบการณBคลินิกระดับกลาง      ๔ (๐-๑๒-๔) 
Prerequisite : - 
วิชาบังคับก+อน : - 

Clinical practice under supervision including orthotic and prosthetic provision in the 
field through placement in local hospitals or organizations that render orthotics services from 
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assessment, recommendation and provide suitable lower/upper limb orthotic and prosthetic 
devices, and spinal orthotic devices supply and deliver, including seminars at the end of the 
internship to summarize the main concepts in prosthetics and orthotics. 

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือทํากายอุปกรณ�ชนิดต+างๆ ตามท่ีไดSรับมอบหมายภายใตSการกํากับดูแลใน
โรงพยาบาลต+างๆ หรือองค�กรท่ีใหSบริการทางกายอุปกรณ�ต้ังแต+การตรวจประเมิน การเสนอแนะ และทํากาย
อุปกรณ�เสริมและเทียมระดับขา ระดับแขน และกายอุปกรณ�เสริมกระดูกสันหลังท่ีเหมาะสม  การจัดหาและการ
ส+งมอบ  รวมท้ังมีการสัมมนาเพ่ือสรุปแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดการฝ}กปฏิบัติ 

 
 

 

SISD 492 Final Clinical Experience       6  (0-18-6) 

ศรศก ๔๙๒ ประสบการณBคลินิกระดับสูง      ๖ (๐-๑๘-๖) 
Prerequisite :  - 
วิชาบังคับก+อน : - 

Clinical practice under supervision including orthotic and prosthetic service 
administration in the field through placement in local hospitals or organizations that render 
orthotics services from assessment, recommendation and suitable lower/upper limb orthotic 
and prosthetic devices, spinal orthotic devices, and an advanced orthotics/prosthetics devices 
including administration and management, and seminars at the end of the internship to 
summarize the main concepts in Prosthetics and Orthotics. 

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือทํากายอุปกรณ�ชนิดต+างๆ   ตามท่ีไดSรับมอบหมายภายใตSการกํากับดูแลใน
โรงพยาบาลต+างๆ หรือองค�กรท่ีใหSบริการทางกายอุปกรณ�  ต้ังแต+การตรวจประเมิน  การเสนอแนะและทํากาย
อุปกรณ�เสริมและเทียมระดับขา ระดับแขน กายอุปกรณ�เสริมกระดูกสันหลังและกายอุปกรณ�เสริม/เทียมข้ันสูง
ท่ีเหมาะสมรวมท้ังการบริหารจัดการ และมีการสัมมนาเพ่ือสรุปแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเม่ือสิ้นสุดการฝ}ก
ปฏิบัติ 

 
SISD 461      Research Project   2 (0-6-2) 
ศรศก ๔๖๑    โครงการวิจัย   ๒ (๐-๖-๒) 
Prerequisite : - 
วิชาบังคับก+อน :  - 

Writing PO research proposalandpresenting research framework. 
เขียนโครงการวิจัยและนําเสนอโครงการวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องกับงานกายอุปกรณ� 
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SISD 462       Administration and Management in Prosthetics and Orthotics 1 (1-0-2) 
ศรศก ๔๖๒     การบริหารและการจัดการด4านกายอุปกรณB   ๑ (๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก+อน :  - 
Prerequisite:  - 

Theory of general management, planning, organizational management, human resource 
management, financial and managerial accounting, unit cost calculation, PO management both 
in the public and private sectors. 

ทฤษฎีการบริหารจัดการท่ัวไป  การวางแผน  การจัดการองค�กร การจัดการทรัพยากรมนุษย� การเงิน
การบัญชี การคิดคํานวณตSนทุน การบริหารจัดการดSานกายอุปกรณ�ภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 
 
SISD  261     Professional Ethics of Prosthetics and Orthotics                        2 (2-0-4) 
ศรศก  ๒๖๑   จริยธรรมวิชาชีพกายอุปกรณB                                                         ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก+อน :  - 
Prerequisite:  - 

Introduction to Law and regulation for prosthetist and orthotist and public health 
practitioners. Moral philosophical concepts and theories in professional ethics of Prosthetics 
and Orthotics. Professional ethics relevant to prosthetic and orthotic and other public health 
personnel. Ethical problems in the professions and solutions. Meaning of medical ethics and 
relation between ethics and medicine. Features of ethical reasons. Analysis of ethical problems 
relating to prosthetic and orthotic professional such as role, duty and responsibility, human 
experimentation and other ethical problems concerning medical and public health personnel.  

ความรูSเบ้ืองตSนเก่ียวกับกฎหมายและขSอบังคับต+างๆสําหรับนักกายอุปกรณ�และบุคลากรสาธารณสุข 
แนวคิดและทฤษฎีจริยปรัชญาในจริยธรรมวิชาชีพกายอุปกรณ� จริยธรรมวิชาชีพท่ีเก่ียวขSองกับวิชาชีพกาย
อุปกรณ�และบุคลากรทางการแพทย�ท่ีเก่ียวขSอง ประเด็นป�ญหาทางดSานจริยธรรมในวิชาชีพและการแกSไขป�ญหา 
จริยศาสตร�ทางการแพทย�และความสัมพันธ�ระหว+างจริยศาสตร�ทางการแพทย�กับการแพทย� ลักษณะการใชS
เหตุผลทางจริยศาสตร�  วิเคราะห�ป�ญหาจริยธรรมท่ีเก่ียวขSองในวิชาชีพ เช+น บทบาท หนSาท่ีและความรับผิดชอบ 
การทดลองหรือวิจัยในคน และป�ญหาจริยธรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขSองกับบุคลากรทางการแพทย�และสาธารณสุข 

 
 

            ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                ๖  หน&วยกิต 
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กลุ&มวิชาเลือก (ช&วงท่ี ๑ , ๒ และ ๓)   ๖   หน&วยกิต 

จํานวนหน+วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คSนควSา) 

SISD 363 Shoe Modifications       2  (1-3-3) 
ศรศก ๓๖๓ การปรับแก4รองเท4า       ๒ (๑-๓-๓) 
Prerequisite:  -   
วิชาบังคับก+อน :  -   

Shoe fitting techniques and basic shoe conditions evaluation, application of the 
principles to design material/feature, to modify the variety of footwear for the ankle and foot 
with the associated pathologies, practice shoe modification skills, fabrication techniques and 
fitting. 

 
 
เทคนิคการลองสวมและประเมินสภาพรองเทSาเบ้ืองตSน และประยุกต�หลักการ เพ่ือออกแบบวัสดุ 

โครงสรSาง เพ่ือการปรับปรุงรองเทSาประเภทต+างๆ ท่ีใชSสําหรับโรคในเทSาและขSอเทSาหรือภาวะผิดปกติท่ีเก่ียวขSอง  
การฝ}กปฏิบัติปรับปรุงรองเทSาและการลองสวม 
 
SISD 364 Prosthetic and Orthotic Experience     2 (0-6-2) 
ศรศก ๓๖๔ ประสบการณBกายอุปกรณB      ๒ (๐-๖-๒) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Prosthetic and orthotic practice as prosthetist and orthotist assistant in prosthetic and 
orthotic unit or organization. 

ฝ}กปฏิบัติงานกายอุปกรณ�ในองค�กรหรือหน+วยงานต+างๆ ในลักษณะของการช+วยปฏิบัติงานดSานกาย
อุปกรณ�         
 
SISD 365 Assistive Device       2 (1-3-3) 
ศรศก ๓๖๕     เครื่องช&วยผู4พิการ        ๒ (๑-๓-๓) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

Theories and assistive devices for persons with a disability associated with assistive 
technology and mobility aids, emphasizing important topics in prosthetics and orthotics clinical 
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practice. 
ทฤษฎีและอุปกรณ�เครื่องช+วยผูSพิการเก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวกทางการเคลื่อนไหว 

โดยมุ+งเนSนหัวขSอท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางคลินิกกายอุปกรณ�เทียมและกายอุปกรณ�เสริม 
 
SISD 366 Health Education Profession     2 (2-0-4) 
ศรศก ๓๖๖ การศึกษาสําหรับวิทยาศาสตรBสุขภาพ      ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

The health education and public health, improvement of health conditions and quality 
of people’s life, development of leadership potential of health professionals, educational 
initiatives through curriculum development, implementation and evaluation. Development 
and implementation on health educational policy. 

 
 
 
วิชาดSานสุขศึกษาและสาธารณสุข  การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน   การพัฒนา

ศักยภาพการเปLนผูSนําทางดSานวิชาชีพสุขศึกษา การพัฒนาการดําเนินงานและการประเมินหลักสูตรดSาน       สุข
ศึกษา การจัดการระบบสุขศึกษา การพัฒนาและการดําเนินการนโยบายทางดSานการศึกษาและสุขศึกษา 
 
SISD 367 Community Based Rehabilitation     2 (0-6-2) 
ศรศก  ๓๖๗ เวชศาสตรBฟ��นฟูชุมชน        ๒ (๐-๖-๒) 
Prerequisite:  - 
วิชาบังคับก+อน :  -   

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

การปฏิบัติงานในทีมสหสาขาดSานเวชศาสตร�ฟ'(นฟู ไดSแก+  กายภาพบําบัด  กิจกรรมบําบัด  อรรถบําบัด
นันทนาการบําบัด จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห�พรSอมท้ังจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูSป�วย และมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 
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ภาคผนวก ๒ 
รายละเอียดอาจารยBประจําหลักสูตร 
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ภาคผนวก ๒ : รายละเอียดอาจารยBประจําหลักสูตร 

 
 

๑. ช่ือ – นามสกุล รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน� 
 
ตําแหน&งทางวิชาการ รองศาสตราจารย� 
 
คุณวุฒิ   พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) (๒๕๒๔)               

วว. (อายุรศาสตร�) (๒๕๒๘)  
วว. (ประสาทวิทยา) (๒๕๓๐)                                                             
วว. (ประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง) (๒๕๔๘)  

 
สังกัด   ภาควิชาอายุรศาสตร� คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการ  
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1. Chotik-anuchit S, Siritho S, Tritrakarn SO, Chawalprit O, Prayoonwiwat N.  
Optic-Spinal Inflammatory Demyelinating Disease (OS-IDD) patients in Siriraj Hospital  
J Med Assoc Thai 2011; 94: 27-35   
 

2. Faksri K, Drobniewski F, Nikolayevskyy V, Brown T , Prammananan T, Palittapongarnpimc P,  
Prayoonwiwat N, Chaiprasert  A.  
Genetic diversity of the Mycobacterium tuberculosis Beijing family 
IS6110, SNP, LSP and VNTR profiles from Thailand. Infection, Genetics and Evolution 
2011;11:1142–9. 
 

3. Charoensak  S,  Limsricharoen  K,  Wannasewok  K,  Samajarn  S. Prayoonwiwat N,               
Siritho  S, Bussaratid  S.  
Health related quality of life of demyelinating disease patients.  
J Psychiatric Asso Thai 2011. 
 

4. Yorsangsukkamol J, Chaiprasert A, Palaga T, Prammananan T, Faksri K, Palittapongarnpim 
P, Prayoonwiwat N.  

Apoptosis, production of MMP9, VEGF, TNF-alpha and intracellular growth of M. 
tuberculosis for different genotypes and different pks5/1 genes.  

Asian Pac J Allergy Immunol. 2011, 29(3): 240-51. 

 

5. Faksri K, Drobniewski F, Nikolayevskyy V, Brown T, Prammananan T, Palittapongarnpim 
P, Prayoonwiwat N, Chaiprasert  A.  

Epidemiological trends and clinical  comparisons of  Mycobacterium tuberculosis  
lineages in Thai TB meningitis.  

Tuberculosis (Edinb). 2011; 91(6): 594-600. 

 

6. Siritho S, Nakashima I, Takahashi T, Fujihara K, Prayoonwiwat N. . 

AQP4 antibody-positive Thai cases: clinical features and diagnostic problems. 
Neurology. 2011;77(9): 827-34.  
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7. Rattanabannakit C, Nilanont Y, Komoltri C, Prayoonwiwat N, Poungvarin N.  

Accuracy and clinical utility of a portable coagulometer in an emergency setting.  

J Med Assoc Thai. 2011; 94 Suppl 1: S89-93. 

 

8. Laosanguanek N, Wiroteurairuang T, Siritho S, Prayoonwiwat N.  

Reliability of the Thai version of SF-36 questionnaire for an evaluation of quality of 
life in multiple sclerosis patients in multiple sclerosis clinic at Siriraj Hospital.  

J Med Assoc Thai. 2011 Feb; 94 Suppl 1: S84-8. 

 

9. Faksri K, Drobniewski F, Nikolayevskyy V, Brown T, Prammananan T, Palittapongarnpim 
P, Prayoonwiwat N, Chaiprasert  A.  

Genetic diversity of the Mycobacterium tuberculosis Beijing family. 

 IS6110, SNP, LSP and VNTR profiles from Thailand. Infect Genet Evol. 2011; 11(5): 1142-9.  

 

10.  Siritho S, Apiwattanakul M, Nakashima I, Takahashi T, Fujihara K, Prayoonwiwat N.  
Features of anti-aquaporin 4 antibody-seronegative Thai patients with neuromyelitis optica 
spectrum disorders: a comparison with seropositive cases. 
J Neurol Sci. 2014 Jun 15; 341(1-2): 17-21. 
 

11.  Melamed E, Levy M, Waters PJ, Sato DK, Bennett JL, John GR, Prayoonwiwat N.  
Update on biomarkers in neuromyelitis optica.  
Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2015; 2(4) : e134.  

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

1. ศรศก ๒๗๑ กายอุปกรณ�เสริมระดับเทSาและขSอเทSา     (๓-๐-๖) หน+วยกิต 
 
 
๒. ช่ือ – นามสกุล ผศ.พญ.พรสุข ชื่นสุชน 
 
ตําแหน&งทางวิชาการ ผูSช+วยศาสตราจารย� 
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คุณวุฒิ พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) (๒๕๔๔), 
ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินิก (พยาธิวิทยา) (๒๕๔๖),  
วว. (พยาธิวิทยากายวิภาค) (๒๕๔๘),  
Research Fellow in Neuropathology (๒๕๕๒),  
Research Fellow in Medicine (Neuroendocrine) (๒๕๕๒) 

 
สังกัด   ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการ  

1. Cheunsuchon P, Zhou Y, Zhang X, Lee H, Chen W, Nakayama Y, et al.  
Silencing of the imprinted DLK1-MEG3 locus in human clinically nonfunctioning 
pituitary adenomas.  
Am J Pathol. 2011; 179(4):2120-30. 
 

2. Boonyasiri A, Cheunsuchon P, Srirabheebhat P, Yamasaki H, Maleewong W. Intapan PM.  
Sparganosis presenting as cauda equine syndrome with molecular identification of 
the parasite in tissue sections.  
Korean J Parasitol. 2013 Dec; 51(6): 739-42 
 

3. Cheunsuchon P, Punyashthira A, Tanboon J, Sangruchi T.  
 
 
Accuracy of intraoperative consultation of central nervous system lesions in Siriraj 
Hospital.  
Siriraj Med J. 2014 Jul-Aug; 66(4):113-119 
 

4. Boonyasiri A, Cheunsuchon P, Suputtamongkol Y, Yamasaki H, Sanpool O, Maleewong W. 
Intapan PM. Nine human sparganosis cases in Thailand with molecular 
indemnification of causative parasite species. 
Am J Trop Med Hyg. 2014 Aug; 91(2):389-93 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

2. ศรศก ๒๓๓ พยาธิวิทยา        ๓ (๒-๒-๕) หน+วยกิต 
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๓. ช่ือ – นามสกุล นพ.ระพินทร� พิมลศานต์ิ 
 
ตําแหน&งทางวิชาการ อาจารย� 
 
คุณวุฒิ   พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) (๒๕๓๙) 
   วว. (ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�) (๒๕๔๔) 
   Clinical Fellowship in Orthopedic Oncology (๒๕๔๕) 
   Research Fellowship in Orthopedic Oncology (๒๕๔๙) 
   Clinical Fellowship in Arthroplasty (๒๕๔๙) 

Clinical Fellowship in Musculoskeletal Oncology (๒๕๕๐) 
 

สังกัด   ภาควิชาศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�และกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ผลงานทางวิชาการ 

1. Waikakul S, Asavamongkolkul A, Phimolsarnti R. 
Use of warm Ringer's lactate solution in the management of locally advanced giant 
cell tumor of bone. 
International Journal of Clinical Oncology.  2015.  
 

 
2. Wilartratsami S, Muangsomboon S, Benjarassameroj S, Phimolsarnti R, Chavasiri C, 

Luksanapruksa P. 
Prevalence of primary spinal tumors: 15-year data from Siriraj Hospital. 
J Med Assoc Thai.  2014.  97  (Suppl 9): S83-S87. 
 

3. Chanchairujira K, Jiranantanakorn T, Phimolsarnti R, Asavamongkolkul A, Waikakul S. 
Factors of local recurrence of giant cell tumor of long bone after treatment: plain 
radiographs, pathology and surgical procedures. 
Journal of the Medical Association of Thailand.  2011.  94  (10): 1230-1237. 
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 
1. ศรศก ๔๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับผ+านขSอเทSา ขSอเข+า และขSอสะโพก ๓ (๓-๐-๖) หน+วยกิต 

 
 
๔. ช่ือ – นามสกุล นพ.ต+อพล วัฒนา 
 
ตําแหน&งทางวิชาการ อาจารย� 
 
คุณวุฒิ   พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) (๒๕๔๐) 
   วว. (ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�) (๒๕๔๕) 
   Research Fellowship in Orthopedic (๒๕๔๘) 
   Research Fellowship in Hand (๒๕๔๙) 
 
สังกัด   ภาควิชาศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�และกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการ 

1. Pornrattanamaneewong C, Limthongthang R, J Neurosurg, Vathana T, Kaewpornsawan K, 
Songcharoen P, Wongtrakul S. 
Diaphragmatic height index: new diagnostic test for phrenic nerve dysfunction. 
J Neurosurg. September 7, 2012 

 
 
 

2. Pornrattanamaneewong C, Limthongthang R, Vathana T, Kaewpornsawan K, Songcharoen P, 

Wongtrakul S. 
Diaphragmatic height index: new diagnostic test for phrenic nerve dysfunction. 
J Neurosurg.2012 Nov;117(5):890-6. 
 

3. Vathana T, Nijhuis TH, Friedrich PF, Bishop AT, Shin AY. 
An experimental study to determine and correlate choline acetyltransferase assay 
with functional muscle testing after nerve injury. 
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Journal of Neurosurgery. 2014 May;120(5):1125-30. 
 

4. Limthongthang  R, Muennoi  P, Phoojaroenchanachai  R, Vathana  T, Wongtrakul  S, 
Songcharoen  P. 
Effectiveness and Safety of Home-based Muscle Electrical Stimulator in Brachial 
Plexus Injury Patients. 
J Med Assoc Thai 2014 Sep;97Suppl 9:S56-61. 

 
5. Homsreprasert  T, Vathana  T, Wongtrakul  S, Songcharoen  P. 

Elbow Joint Proprioceptive Sense in Total Arm Type Brachial Plexus Injured Patients 
After Neurotization, A Preliminary Study. 
J Med Assoc Thai 2014 Sep;97Suppl 9:S103-7. 
 

6. Tantigate D, Wongtrakul S, Vathana T, Limthongthang R, Songcharoen P. 
Neuropathic pain in brachial plexus injury. 
Hand Surg. 2015;20(1):39-45. doi: 10.1142/S0218810415500057. 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

1. ศรศก ๔๘๓ กายอุปกรณ�เทียมข้ันกSาวหนSา     ๔ (๒-๖-๖) หน+วยกิต 
 
 
 
 
 
 
๕. ช่ือ – นามสกุล นพ.วรธีร� เดชารักษ� 
 
ตําแหน&งทางวิชาการ อาจารย� 
 
คุณวุฒิ พบ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) (๒๕๕๓) 

วว. (เวชศาสตร�ฟ'(นฟู) (๒๕๕๙) 
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สังกัด   โรงเรียนกายอุปกรณ�สิรินธร คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการ  

1. Dacharux  W., Chadchavalpanichaya N.  
The use of UCBL orthosis in patients with flatfoot in Foot clinic, Siriraj Hospital.  
The 10th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine World Congress, 
2016 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
1. ศรศก ๒๓๑ กายวิภาคศาสตร�      ๔ (๓-๒-๗) หน+วยกิต 
2. ศรศก ๒๗๑ กายอุปกรณ�เสริมระดับเทSาและขSอเทSา    ๓ (๓-๐-๖) หน+วยกิต 
3. ศรศก ๒๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับใตSเข+า     ๓ (๓-๐-๖) หน+วยกิต 
4. ศรศก ๓๖๑ กายอุปกรณ�เสริมและเทียมระดับแขน    ๓ (๓-๐-๖) หน+วยกิต 
5. ศรศก ๓๗๑ กายอุปกรณ�เสริมระดับขา     ๓ (๓-๐-๖) หน+วยกิต 
6. ศรศก ๓๗๓ กายอุปกรณ�เสริมลําตัว     ๒ (๒-๐-๔) หน+วยกิต 
7. ศรศก ๓๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับเหนือเข+า    ๓ (๓-๐-๖) หน+วยกิต 
8. ศรศก ๔๘๑ กายอุปกรณ�เทียมระดับผ+านขSอเทSา ขSอเข+า และขSอสะโพก  ๓ (๓-๐-๖) หน+วยกิต 
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ภาคผนวก ๓ 
รายช่ืออาจารยB  

(อาจารยBผู4รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยBประจําหลักสูตร และอาจารยBพิเศษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ : รายช่ืออาจารยB (อาจารยBผู4รับผิดชอบหลักสูตร อาจารยBประจําหลักสูตร และอาจารยBพิเศษ) 

 
(ก) อาจารยBผู4รับผิดชอบหลักสตูร 
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ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางวิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๑) นาราพร  ประยูรวิวัฒน� รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) (๒๕๒๔), วว. (อายุรศาสตร�) (๒๕๒๘)  

วว. (ประสาทวทิยา) (๒๕๓๐), วว. (ประสาทวิทยาโรคหลอดเลือด
สมอง) (๒๕๔๘)  

(๒) พรสุข  ช่ืนสุชน ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง (พยาธิวทิยา), วว. (พยาธิวทิยากายวิภาค) 
(๓) ระพินทร�  พิมลศานต์ิ อาจารย� นพ. พ.บ.,วว. (ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�) 
(๔) ต+อพล  วัฒนา อาจารย� นพ. พ.บ.,วว. (ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิคส�) 
(๕) วรธรี� เดชารกัษ� อาจารย� นพ. พ.บ., วว. (เวชศาสตร�ฟ'(นฟู) 

 
 (ข) อาจารยBประจําหลักสตูร 

คณะแพทยศาสตรBศิริราชพยาบาล 
๑.  ภาควิชากายวภิาคศาสตรB 

ลําดั
บ 

ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางวิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

(๑) กรรณิกา ฉัตรย่ิงมงคล ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย�), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร�), พ.บ.,  
อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครวั) 

(๒) เกรียงไกร  อุรุโสภณ รองศาสตราจารย� นพ. วท.บ.(วทิยาศาสตร�การแพทย�) , พ.บ., อ.ว. (เวชศาสตร�ครอบครัว) 
(๓) เกษร  ศรีเปารยะ ผูSช+วยศาสตราจารย�  วท.บ.(พยาบาล) , วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�) 
(๔) ขจี  ป[ลกศิร ิ รองศาสตราจารย� ดร. วท.บ.(ชีววทิยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร�) 
(๕) จันทมิา  รุ+งเรอืงชัย รองศาสตราจารย� ดร.ทพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร�การแพทย�), ท.บ., ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร�) 
(๖) จิรภา  เจตน�สว+าง ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ.  วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�), พ.บ. 
(๗) ชญานิษฐ�  มนูญผล ผูSช+วยศาสตราจารย� วท.บ.(อาชีวบําบัด), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร�) 
(๘) ชัยรัตน� เติบไพบูลย� อาจารย� ดร. นพ. พ.บ. 
(๙) ณปกรณ�  แสงฉาย อาจารย� นพ. พ.บ., ป.บัณฑิตทางวทิยาศาสตร�การแพทย�คลินิก (พยาธิวทิยา), 

วุฒิบัตรความรูSความชํานาญสาขาพยาธวิิทยา (พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๐) ถาวรชัย  ล้ิมจินดาพร รองศาสตราจารย� ดร.นพ.  พ.บ., Ph.D. (Microbiology and Immunology), Postdoctoral 

Fellow (Genetics), อ.ว. (เวชศาสตร�ครอบครัว) 
(๑๑) ธนาภรณ�  รุ+งเรอืง ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร. วท.บ. (ชีววทิยา), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร�) , Ph.D. 

(Immunoelectron Technique) 

(๑๒) บุญส+ง  เจรญิวัฒน� อาจารย� นพ. วท.บ. (วทิยาศาสตร�การแพทย�), พ.บ. 
(๑๓) ภัสรา  ลานเหลือ ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร. วท.บ. (รังสีเทคนิค), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร�), Ph.D.(Cell Biology) 
(๑๔) เมธ ี องค�ศิริพร อาจารย� นพ. พ.บ. 

(๑๕) ยาดาฤดี  วิรวุฒ ิ รองศาสตราจารย� ทพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร�การแพทย�), ท.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�) 
(๑๖) รสรนิ  รัตนเลขา ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ.  วท.บ.(ชีววทิยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�), พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร�

ครอบครัว) 
(๑๗) วาสนา  ผลากรกุล รองศาสตราจารย� สพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร�การแพทย�), สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�) 
(๑๘) ศนิ  ใบไมS อาจารย�,พญ. วท.บ.(กิจกรรมบําบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�) (ลาศึกษาต7อ) 

(๑๙) ศิรินุช  ศรีเจริญเวช รองศาสตราจารย� ดร. วท.บ.(สัตววทิยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร�) 
(๒๐) ศิริลักษณ� พลอยทับทิม ผูSช+วยศาสตราจารย� ทพญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร�การแพทย�), ท.บ. 
(๒๑) สิทธา  ป[ยะวินิจวงศ� รองศาสตราจารย� ดร.  วท.บ.(กายภาพบําบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�), 

Ph.D.(Neuroanatomy) 
(๒๒) สุพิน  ชมพูพงษ� รองศาสตราจารย�, ดร. พันโทหญิง วท.บ.(จุลชีววืทยา), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร�) 

(๒๓) อดิศร รัตนโยธา อาจารย� ดร. นพ. พ.บ. 
(๒๔) อภิชญา  นิยมจันทร� อาจารย� วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�) (ลาศึกษาต7อ) 

(๒๕) อาภรณ� จันท�จารณีุ ศาสตราจารย�, สพญ. วท.บ.(สัตววทิยา), สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร�) 
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(๒๖) เบญจพร พานิชเจริญ อาจารย� ปร.ด.(อณูชีววิทยา) 
 

๒. ภาควิชาจิตเวชศาสตรB 
 

ลําดั
บ 

ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางวิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

(๑) กอบหทัย  สิทธิรณฤทธิ ์ ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(จิตเวชศาสตร�), ว.ว. (จิตเวชศาสตร�) 
(๒) ชาญวิทย�   พรนภดล  รองศาตราจารย� นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.ช้ันสูง(จิตเวชศาสตร�), อ.ว. (จิตเวช

ศาสตร�เด็กและวัยรุ+น), Dip. Amer. Board of Psychiatry and 
Neurology, Dip. Amer. Board of Child and Adolescent 
Psychiatry,Cert. of Infant Psychiatry 

(๓) ฐิตว ี แกSวพรสรรค�   รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(จิตเวชศาสตร�), ว.ว.(จิตเวชศาสตร�), อ.ว.(เวชศาสตร�

ครอบครัว), DISC de Psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, วท.ม.(ระบาดวทิยาคลินกิ) 

(๔) ฑิฆัมพร ริ้วธงชัย อาจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง (จิตเวชศาสตร�), ว.ว. (จิตเวชศาสตร�เด็กและวัยรุ+น) 
(๕) ณัชพล อ+วมประดิษฐ� อาจารย� ศศ.บ.(จิตวิทยา), วท.ม.(จิตวทิยาคลินกิ) 
(๖) ณัฏฐา สายเสวย อาจารย� รSอยเอก พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง (จิตเวชศาสตร�), ว.ว.(จิตเวชศาสตร�) 
(๗) ธนยศ สุมาลย�โรจน� อาจารย� วท.บ.(จิตวทิยา), วท.ม.(จิตวทิยาคลินกิ) 
(๘) ธีรศักด์ิ สาตรา อาจารย� นพ. พ.บ., ว.ว.(จิตเวชศาสตร�), อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครวั) 
(๙) เธียรชัย งามทิพย�วัฒนา   รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(จิตเวชศาสตร�), ว.ว.(จิตเวชศาสตร�) 

(๑๐) นันทวัช สิทธิรกัษ�   ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร. นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(จิตเวชศาสตร�), ว.ว.(จิตเวชศาสตร�), Cert. in. 
Substance Use and Family Study 

(๑๑) พนม เกตุมาน   ผูSช+วยศาสตราจารย� นพ. วท.บ., พ.บ., ป.ช้ันสูง(จติเวชศาสตร�), อ.ว.(จิตเวชเด็กและวัยรุ+น), Dip. 
of Child and Adolescent Psychiatry 

(๑๒) พรจิรา ปริวัชรากุล ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(จิตเวชศาสตร�), ว.ว.(จิตเวชศาสตร�) 
(๑๓) วรภัทร รัตอาภา อาจารย� ดร. นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(วทิยาศาสตร�การแพทย�คลินกิ), ว.ว.(จติเวชศาสตร�) 
(๑๔) วัจนนิทร� โรหิตสุข อาจารย� ดร. Ph.D. (Applied Behavioral Studies), MS. (Applied 

Behavioral Studies) 
(๑๕) ศิริรัตน� คุปติวุฒิ  รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ช้ันสูง(จิตเวชศาสตร�), อ.ว.(จิตเวช

ศาสตร�), Cert. in. Family Therapy, Cert. in Old Age 
Psychiatry 

(๑๖) ศุภโชค สิงหกันต� อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(จิตเวชศาสตร�), ว.ว.(จิตเวชศาสตร�), อ.ว.(เวชศาสตร�
ครอบครัว) 

(๑๗) สุชีรา ภัทรายุตวรรตน� รองศาสตราจารย� ดร. ศศ.บ.(จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอนัดับ ๑), ค.ม. (วิจัยการศึกษา), Cert. 
in Computer Sciences, Ph.D. (Psychology) 

(๑๘) สุดสบาย จุลกทัพพะ      รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง (จิตเวชศาสตร�), อ.ว.(จิตเวชศาสตร�) 

(๑๙) สุนันทา  ฉันทรุจกิพงศ� ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร. พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(จิตเวชศาสตร�), ว.ว.(จิตเวชศาสตร�, Ph.D.(Health 
Services Research), MPE (Master in Psychiatric 
Epidemiology)  

(๒๐) สุพร  อภินนัทเวช รองศาสตราจารย�. พญ. พ.บ., ว.ว.(จิตเวชเด็กและวัยรุ+น), อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครัว), 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร�) 

(๒๑) สุวิทย�  เจรญิศักด์ิ ผูSช+วยศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(จิตเวชศาสตร�), ว.ว.(จิตเวชศาสตร�), อ.ว.(เวชศาสตร�
ครอบครัว) 

(๒๒) กมลเนตร  วรรณเสวก อาจารย� พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ช้ันสูง (วทิยาศาสตร�การแพทย�คลินกิ), 
ว.ว.(จิตเวชศาสตร�) 

(๒๓) กมลพร  วรรณฤทธิ ์ อาจารย� พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ช้ันสูง (วทิยาศาสตร�การแพทย�คลินกิ), 
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ว.ว.(จิตเวชศาสตร�), Certificate in the Beck institute 
Supervision Program, Beck institute for Cognitive 
Behavior Therapy, U.S.A. 

(๒๔) ปเนต  ผูSกฤตยาคาม ี อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง (วทิยาศาสตร�การแพทย�), ว.ว.(จิตเวชศาสตร�) 

(๒๕) วัลลภ   อัจสริยะสิงห� อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง (วทิยาศาสตร�การแพทย�), ว.ว.(จิตเวชศาสตร�), 

Certificate in Child and Adolescent Psychiatry 
University of Toronto, Canada. Certificate in Research 
Fellowship in Psychiatry, Northwestern University, 
U.S.A. 

(๒๖) สนทรรศ บุษราทิจ อาจารย� นพ. พ.บ., Dip. Amer. Board of Psychiatry and Neurology, 
American Board of Psychiatry and Neurology, Washington 
University, U.S.A. 

(๒๗) สรSอยสุดา   มอรณุรกัษ� อาจารย� M.Sc. (Clinical Psychology), B.Sc. (Psychology) 

(๒๘) สิรินัดดา   ป�ญญาภาส อาจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง (วทิยาศาสตร�การแพทย�คลินกิ), ว.ว.(เวชศาสตร�
ครอบครัว), ว.ว.(จิตเวชศาสตร�เด็กและวัยรุ+น) 

 
๓. ภาควิชาพยาธิวทิยา 

 

ลําดั
บ 

ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางวิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

(๑) กาญจนา  อมรพิเชษฐ�กูล      ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(พยาธิวทิยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๒) คณาพร ปราชญ�นวิัฒน� อาจารย� พญ. พ.บ.(กียรตินิยมอันดับ ๒), ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยากายวิภาค), 

ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๓) คมกรชิ  จ+างแกSว อาจารย� นพ. พ.บ., ป.บัณฑิตวิทยาศาสตร�การแพทย�คลินกิ (พยาธิวิทยา), 

ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๔) เจน มโนนุกุล ศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(พยาธิวทิยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๕) ตุSมทิพย� แสงรุจ ิ รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ., วท.บ.(วทิยาศาสตร�การแพทย�), ป.ช้ันสูง(พยาธิวิทยา), 

ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๖) เตือนใจ ช+วงสุวนชิ รองศาสตราจารย� พญ. วท.บ.(เกียรตินิยม) (วิทยาศาสตร�การแพทย�), พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 

๒), ป.ช้ันสูง(พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวทิยากายวิภาค) 
(๗) ถิรพล บุญญาอรุณเนตร อาจารย� นพ. พ.บ., ป.บัณฑิตช้ันสูง(พยาธิวิทยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากาย

วิภาค) 
(๘) ธวัชชัย พงศ�พฤฒิพันธ� ผูSช+วยศาสตราจารย�, นพ. พ.บ., ป.บัณฑิตช้ันสูง(พยาธิวิทยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากาย

วิภาค) 
(๙) บุณยฤทธิ ์ ช่ืนสุชน รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.บัณฑิตช้ันสูง(พยาธิวิทยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากาย

วิภาค) 
(๑๐) ป[ยะวดี เล็กศรีสกุล ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), พ.บ.(เกียรตินยิมอันดับ ๑), ป.ช้ันสูง

(พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๑) พนิตตา  สิทธินามสุวรรณ ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.บัณฑิตช้ันสูง(พยาธิวิทยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากาย

วิภาค) 
(๑๒) พรสุข ช่ืนสุชน ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.บัณฑิตช้ันสูง(พยาธิวิทยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากาย

วิภาค) 
(๑๓) มงคล อุยประเสริฐกุล     รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(พยาธิวทิยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๔) มาลี  วรรณิสสร อาจารย� พญ. พ.บ., ป.บัณฑิตช้ันสูง(พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๕) รุจิรา  เรืองจิระอุไร ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(พยาธิวทิยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๖) สรนาท   เมืองสมบูรณ� อาจารย� นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(พยาธิวิทยา), ว.ว.(พยาธิวทิยากายวิภาค), อ.ว.(เวช

ศาสตร�ครอบครัว) 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

95 

 

(๑๗) สัญญา สุขพณิชนนัท�  ศาสตราจารย� นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.ช้ันสูง(พยาธวิิทยา), ว.ว.(พยาธิวทิยา
กายวิภาค), Cert. Fellow in Hematopathology 

(๑๘) สําเริง รัตนระพี  รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(พยาธิวทิยา), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๑๙) อนัญญา มนุญากร ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ.(เก ียรตินิยมอนัดับ ๑), ป.ช้ันสูง(พยาธิวิทยากายวิภาค), 

ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๒๐) สุชานัน   หาญอมรรุ+งเรอืง อาจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(พยาธิวทิยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๒๑) จิตสุภา   ตรีทิพย�สถิตย� อาจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(พยาธิวทิยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๒๒) จันทมิา   แทนบุญ อาจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(พยาธิวทิยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๒๓) นรเศรษฐ� สมานไทย อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(พยาธิวทิยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 
(๒๔) วิภาพัชร วิกกี ้ เฉลิมวัย อาจารย� พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), The American Board of Pathology 

(Pathology-Anatomic), (Pathology) 
(๒๕) วสันต� ยศชัย อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(พยาธิวทิยากายวิภาค), ว.ว.(พยาธิวิทยากายวิภาค) 

 
๔. ภาควิชาเวชศาสตรBฟ��นฟู 

 

ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางวิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๑) กมลทิพย� หาญผดุงกจิ     รองศาสตราจารย� พญ. วท.บ.(การแพทย�), พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ป.(ฝ�งเข็ม), อ.ว.(เวช

ศาสตร�ครอบครัว) 
(๒) กิ่งแกSว   ปาจรีย� รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), วท.ม.(วทิยาการ

วิจัย) 
(๓) กุลภา ศรีสวัสด์ิ รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), อ.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), Cert. 

Electrodiagnostic Medicine, Cert. Pedorthics, อ.ว.(เวชศาสตร�
ครอบครัว) 

(๔) ฉกาจ ผ+องอกัษร อาจารย� ดร. นพ. วท.บ.(สัตววทิยา), พ.บ., ป.ช้ันสูง(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร�
ฟ'(นฟู), Msc (Kincsiology), Cert. Fellowship Sports Rehab. 
Ph.D. (Exercise Physiology), อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครัว), ป.การ
ฝ�งเข็ม 

(๕) ธนิษฐา   ธนาเกียรติภิญโญ อาจารย� พญ. พ.บ. (เกียรตินิยมอนัดับ ๒) 
(๖) ธีรดา   พลอยเพชร ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู) 
(๗) นวพร  ชัชวาลพาณิชย� ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.บัณฑิต (เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ว.ว.(เวช

ศาสตร�ฟ'(นฟู), อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครัว), Cert. Pedorthics 
(๘) ประดิษฐ�  ประทีปวณิช     รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง (ศัลยศาสตร�), ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), อ.ว.(เวชศาสตร�

ครอบครัว), Cert. Pain Management 
(๙) ป[ยะภัทร เดชพระธรรม รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ป.(ฝ�งเข็ม), 

อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครวั) Cert. Neurorehabilitation & Geriatric 
Rehabilitation 

(๑๐) ผกามาส ตันวิจิตร อาจารย� พญ. พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู) 
(๑๑) วิลาวัณย� ถิรภัทรพงศ� ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู) 
(๑๒) วิไล  คุปต�นิรัติศัยกุล     รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), Cert. 

Geriatric Rehabilitation, วท.ม.(วิทยาการวจิัย) 

(๑๓) วิษณุ  กัมทรทิพย� ผูSช+วยศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), Cert. Neuro 
Rehab, ป.(ฝ�งเข็ม), อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครัว) 

(๑๔) ศรีนวล  ชวศิร ิ รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), อ.ว.(เวช
ศาสตร�ครอบครัว), Cert. Pediatric Rehabilitation, Cert. 
Electrodiagnosis 

(๑๕) สันติ อัศวพลังชัย ผูSช+วยศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.บัณฑิต(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ป.(ฝ�งเข็ม), 
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CPO 
(๑๖) อนุวฒัน� ดวงประทีป     อาจารย� นพ. วท.บ., พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู) 
(๑๗) รัชรนิ  คงคะสุวรรณ อาจารย� พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.ช้ันสูง (เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ว.ว.(เวช

ศาสตร�ฟ'(นฟู) 
(๑๘) พวงแกSว  ธิติสกุลชัย อาจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร�ฟ'(นฟู) 

 
๕. ภาควิชาศัลยศาสตรBออรBโธปGดิคสBและกายภาพบําบัด 

 

ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางวิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๑) กมลพร   แกSวพรสวรรค� ศาสตราจารย� นพ.  พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�), FICS, FIMS, FRCST, M.B.A., 

MSc., Dis (Pastille) 
(๒) กSองเขต   เหรียญสุวรรณ รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) ,Cert. of 

Fellowship in Orthopedic Trauma and Admit 
Reconstructive Surgery, Cert. of Fellowship in Orthopaedic 
Trauma, อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครวั) , FIMS 

(๓) กีรติ   เจรญิชลวานิช รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�ป[ดกิส�), FIMS, 
Fellowship Adult Reconstructive Surgery,  Fellowship AO 
Hip and Knee, Berne Switserland อนมุัตรบัตรสาขาเวชศาสตร�
ครอบครัว 

(๔) จตุพร   โชติกวณิชย� รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�), อ.ว.(เวช
ศาสตร�ครอบครัว), FIMS, Cert. in Pediatric Orthopaedic 
Fellowship, Research Spine Fellowship, Cert. Surgioal Spine 
Fellowship 

(๕) ชนินทร�  ลํ่าซํา อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�), วท.ม., 
Cert. of Research Fellowship in Sports Medicine 

(๖) ชลเวช   ชวศิร ิ รองศาสตราจารย� นพ.       พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดกิส�), Spine Surgery 
Fellowship  

(๗) ดิเรก   ตันติเกตุ อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๘) ต+อพล   วัฒนา อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๙) ทศศาสตร�   หาญรุ+งโรจน� ศาสตราจารย� นพ.       วท.บ., พ.บ.(เกียรตินิยม), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดกิส�), ป.ช้ันสูง

(ศัลยศาสตร�), BSc., MD Adult Reconstructive Surgery  
Dr.Med(Magna cum laude), Arzt.  fuer Orthopaedie 

(๑๐) ธีรวุฒิ  ธรรมวิบูลย�ศร ี ผูSช+วยศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๑๑) บรรจง    มไหสวริยะ ศาสตราจารย� นพ. วท.บ.(วิทยาศาสตร�การแพทย�), พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), 

ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�), FICST Trauma 
(๑๒) บวรรฐั    วนดุรงค�วรรณ ผูSช+วยศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๑๓) บวรฤทธิ์   จักรไพวงศ� รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครัว) 
(๑๔) ประสิทธิ ์   ลักษณสมบูรณ� ผูSช+วยศาสตราจารย� นพ.     วท.บ., พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�),  

Master of Exercise and Sports Sciences , Graduate Dip. of 
Basic Science in Surgery, Dip. of Thai Board of 
Orthopaedics, Ph.D in Medicine 

(๑๕) ป�ญญา   ลักษณะพฤกษา ผูSช+วยศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๑๖) พัชรพล   อุดมเกียรติ รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดกิส�), Fellowship Adult 

Reconstructive Surgery, อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครัว) 
(๑๗) พิสิฏฐ�  เลิศวานิช รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๑๘) พีระจิตร   เอี่ยมโสภณา ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๑๙) ภานุพันธ�   ทรงเจรญิ   ศาสตราจารย� นพ.      วท.บ.(วทิยาศาสตร�การแพทย�), พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), 
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ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�), FICS, FRCS, FIMS, Cert. in 
Orthopaedics Surgery, Hand and Microvascular Surgery 

(๒๐) มนต�ชัย  เรืองชัยนิคม อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๒๑) ระพินทร�  พิมลศานต์ิ อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�), อ.ว.(เวช

ศาสตร�ครอบครัว) , FIMS , Cert. of Fellowship in Orthopedics 
Trauma, Cert. of Fellowship in Orthopaedics Surgery 
(Ortho-paedics Oncology And Reconstraction), Cert. of 
Fellowship in Musculovkeletal Oncology and Admit 
Reconstraction  

(๒๒) รุ+งศักด์ิ   ล่ิมทองแท+ง อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๒๓) ลิขิต  รักษ�พลเมือง ผูSช+วยศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๒๔) วิทเชษฐ    พิชัยศักด์ิ รองศาสตราจารย� นพ.       พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�), FICS 
(๒๕) วิศิษฎ�   วามวาณิชย� ผูSช+วยศาสตราจารย� นพ.  พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดกิส�), Special Spine Fellow in 

Orthopedic Surgery Visiting Fellow in Reconstrucive Spine 
Surgery 

(๒๖) วีระศักด์ิ   สุทธิพรพลางกรู ผูSช+วยศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๒๗) ศิริชัย   วิลาศรัศม ี อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๒๘) สายชล    ว+องตระกูล ผูSช+วยศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดกิส�), Cert. of in Hand and 

Microsurgery   
(๒๙) สารเนตร�   ไวคกุล     ศาสตราจารย� นพ.  วท.บ.(วิทยาศาสตร�การแพทย�), พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), 

ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดกิส�), FIMS, FRCST 
(๓๐) สุรินทร�   ธนพิพัฒนศิร ิ รองศาสตราจารย� นพ.       วท.บ.(วิทยาศาสตร�การแพทย�), พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), 

ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๓๑) อภิชาติ    อัศวมงคลกุล รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดกิส�), FIMS, Orthopedic Fellow in 

Oncology  
(๓๒) อารีศักด์ิ   โชติวิจิตร  รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�), 

Fellowship in Total Joint Arthroplasty Cert. Amer. Board of 
Orthopedic Surgery, Clinical Fellowship in Advanced Spine 
Surgery  

(๓๓) อาศิส  อนนุะนนัทน� รองศาสตราจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๓๔) เอกวิทย�  เกยุราพันธ� อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๓๕) จตุรงค�  พรรัตนมณีวงศ� อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 

(๓๖) จันทนรัศมิ ์ จันทนย่ิงยง อาจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๓๗) เอกพจน� ก+อวฒิุกุลรังษี อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 
(๓๘) โพชฌงค� โชติญาณวงษ� อาจารย� นพ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(ศัลยศาสตร�), ว.ว.(ศัลยศาสตร�ออร�โธป[ดิกส�) 

 
๖. ภาควิชาสรีรวิทยา 

 

ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางวิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๑) กนกวรรณ   ติลกสกุลชัย รองศาสตราจารย� ดร. ภญ. ภ.บ., Ph.D. (Neurophysiology) 
(๒) ฉันทชา   สิทธิจรูญ ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร.พญ. พ.บ., Ph.D. (Physiology) 
(๓) นราวฒิุ   ภาคาพรต ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร.นพ. พ.บ., Ph.D. (Neuroscience) 
(๔) บดินทร�   ทรัพย�สมบูรณ� อาจารย� ดร.นพ. พ.บ., M.S.c., Ph.D. (Information Science) 
(๕) ปณภัฏ   เอือ้วทิยา ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร.นพ. พ.บ., วท.บ.(วทิยาศาสตร�การแพทย�), ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร�และพันธุ

วิศวกรรมศาสตร�) 
(๖) ยอดย่ิง   แดงประไพ อาจารย� ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Physiological Sciences) 
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(๗) เรวกิา   ไชยโกมินทร� ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร.พญ. พ.บ., Ph.D. (Medicine) 
(๘) ลือชา   บุญทวกีุล อาจารย� นพ. พ.บ., M.Sc. (Physiology), อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครัว) 
(๙) วัฒนา   วัฒนาภา ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร. พญ. วท.บ.(วิทยาศาสตร�การแพทย�), พ.บ., Ph.D. (Physiology) 

(๑๐) สมพล   เทพชุม อาจารย� ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Biomedical Sciences) 
(๑๑) สรชัย   ศรีสุมะ ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Environmental Health Sciences & Physiology) 
(๑๒) สันติพงศ�   ชัชวาลวานิช อาจารย� ดร. นพ. พ.บ., Ph.D. (Physiology and Biophysics) 
(๑๓) สุพัตรา   โล+ห�สิริวัฒน� รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(อายุรศาสตร�), ว.ว.(อายุรศาสตร�), อ.ว.(เวชศาสตร�

ครอบครัว) 
(๑๔) สุวัฒณี   คุปติวุฒิ รองศาสตราจารย� ดร. พญ. พ.บ., M.Sc. (Mol Biol & Biophysilogy), Ph.D. (Medicine), 

อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครวั) 
(๑๕) สุพรพิมพ�   เจียสกุล รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ., ป.ช้ันสูง(กมุารเวชศาสตร�), M.Sc.(Preclinical Science & 

Education), ว.ว.(กมุารเวชศาสตร�), อ.ว.(เวชศาสตร�ครอบครวั) 

 
 
 

๗. โรงเรียนกายอุปกรณBสิรินธร 
 

ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางวิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๑) ศศิธร สุขถมยา อาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�), กศ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา), American Board 

of Certification (Pedorthics) 
(๒) มนัญชยา สามาลา อาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�), กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 
(๓) ศิริรัตน� เสSงเอียด อาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�) (เกียรตินิยมอนัดับ ๑), ศศ.ม. (จิตวทิยา

พัฒนาการ) 
(๔) ธันยพร รักบางบูรณ� อาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�) (เกียรตินิยมอนัดับ ๑), M.Sc.(Orthopedics & 

Rehab. Technology) 
(๕) ธนธัช จรัสรุ+งโอฬาร อาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�), ศศ.ม.(การจัดการ) 
(๖) จุฑามาศ พินิจเลิศสกุล อาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�) (เกียรตินิยมอนัดับ ๑), วศ.ม.(วิศวกรรมชีว

การแพทย�) 

(๗) จุฑามณี ปุ�นศิร ิ อาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�) (เกียรตินิยมอนัดับ ๑), วศ.ม.(วิศวกรรมชีว
การแพทย�) 

(๘) Kazuhiko Sasaki อาจารย� ดร. B.Sc. (Physic), M.Sc. (Bio-Application and System 
Engineering), Ph.D. (Electronic and Information 
Engineering) 

(๙) Anna  Ignas Mella ผูSช+วยอาจารย� Bachelor of Science in Prosthetics & Orthotics 

(๑๐) พิชญะ ระโยธ ี ผูSช+วยอาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�) (เกียรตินิยมอนัดับ ๑), วศ.ม.(วิศวกรรมชีว
การแพทย�) 

(๑๑) พาขวัญ นวลนิม่ ผูSช+วยอาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�) (เกียรตินิยมอนัดับ ๒) 
(๑๒) ศิรินทิพย� แกSวทิพย� ผูSช+วยอาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�) (เกียรตินิยมอนัดับ ๑) 

(๑๓) วรลักษณ� ปรากฎมงคล ผูSช+วยอาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�) (เกียรตินิยมอนัดับ ๑), American Board of 
Certification (Pedorthics) 

(๑๔) สาวิตร ี ศรีทําบุญ ผูSช+วยอาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�), M.Eng. 
(๑๕) ณัฐพงษ� พลหาญ ผูSช+วยอาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�) 
(๑๖) จุติมา รัตนคช ผูSช+วยอาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�), M.Sc. (Motion Analysis) 

(๑๗) ปวีณา สุดเดช ผูSช+วยอาจารย� วท.บ.(กายอุปกรณ�) 
(๑๘) ขวัญเนตร เพ่ิมพูล ผูSช+วยอาจารย� กอ.บ. 
(๑๙) ธนา เจรญิวทิย�วรกุล ผูSช+วยอาจารย� สถ.บ. 
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(๒๐) เขมิสา เองมหัสสกุล นักกายอุปกรณ� กอ.บ. 

(๒๑) ภาวิตา ศรีอาริยวงศ� นักกายอุปกรณ� กอ.บ. 
(๒๒) สิริกญัญา นิ่มแยSม นักกายอุปกรณ� กอ.บ. 
(๒๓) พิชญ�พนิต คงถาวรวณิชย� นักกายอุปกรณ� กอ.บ. 
(๒๔) วิชชุดา สิริป�ญญาเขมะ

กุล 
นักกายอุปกรณ� กอ.บ. 

(๒๕) ชลธิชา แช+มขนุทด นักกายอุปกรณ� กอ.บ. 
(๒๖) ปวีณา เอกวัฒนพล นักกายภาพบําบัด วท.บ. (กายภาพบําบัด) 
(๒๗) วรธรี� เดชารกัษ� อาจารย� นพ. พ.บ., วว. (เวชศาสตร�ฟ'(นฟู) 

 
๘. สถานส&งเสริมการวิจัย 

ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางวิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๑) โกวทิ  พัฒนาป�ญญา

สัตย� 
ศาสตราจารย� ดร. วท.ม.(ชีวเคมี), Ph.D.(Iron Metabolism) 

(๒) จุฑาธิป มงคลทรพัยา อาจารย� ดร. วท.บ.(ชีวเคมี), วท.ม.(จุลชีววิทยา), D.Phil(Oxon) (Immunology) 
(๓) จุฬาลักษณ� โกมลตร ี ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร. วท.บ.(ชีววทิยา), วท.ม.(ชีวสถติิ),  MPH(ชีวสถิติ), DrPH(ชีวสถติิ) 
(๔) ณัฐวัฒน� อ+อนลมูล ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร. ปร.ด.(วิทยาภูมิคุSมกนั) 

(๕) นัญวรรณ รุ+งโรจน� อาจารย� ดร. วท.บ., วท.ม.(เกษตรศาสตร�), ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร�และพันธุ
วิศวกรรมศาสตร�) 

(๖) นิทัศน� สุขรุ+ง ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร. วท.บ.(เทคนิคการแพทย�), M.Sc. (TropMed), Ph.D. (Biomed. 
Sci.) 

(๗) ปนิษฎี   อวิรทุธ�นันท� ผูSช+วยศาสตราจารย� ดร. พญ. พ.บ.(เกียรตินิยม), ปร.ด.(จุลชีววิทยา) 
(๘) ประพัฒน�  สุริยผล อาจารย� ดร. วท.บ.(จุลชีววิทยา), ปร.ด.(ชีวเคมี) 
(๙) ปรียานุช   แยSมวงษ� รองศาสตราจารย� พญ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป.ช้ันสูง(อายุรศาสตร�ทัว่ไป), (เวชศาสตร�

ป�องกันคลินกิ), M.Sc.(Community Nutrition), อ.ว.(เวชศาสตร�
ครอบครัว) 

(๑๐) เพทาย  เย็นจิตโสมนัส ศาสตราจารย� ดร. วท.บ.(เทคนิคการแพทย�), วท.ม.(ชีวเคมี), Ph.D.(Human 
Genetics) 

(๑๑) วรรณา ทองนพคุณ อาจารย� ดร. ปร.ด.(ชีวเคมี) 

(๑๒) วิษณุ ธรรมลิขิตกุล ศาสตราจารย� นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒) (อายุรศาสตร�), ป.ช้ันสูง(อายุรศาสตร�
ทั่วไป), M.Sc.(Clinical Epidemiology), Cert. Clinical 
Fellowship Infectious Diseasese 

(๑๓) วิศิษฎ� ทองบุญเกดิ ศาสตราจารย� นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), ป.ช้ันสูง(อายุรศาสตร�ทัว่ไป), 
ว.ว.(อายุรศาสตร�โรคไต),  

(๑๔) สง+า  พัฒนากจิสกลุ รองศาสตราจารย� ดร. วท.บ.(เทคนิคการแพทย�), วท.ม.(ชีวเคมี), D.Med.Sc. 
(Immunobiology) 

(๑๕) สุรสิทธิ ์  อิสสระชัย อาจารย� นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), Amer. Board of Internal Medicine 
(๑๖) ปรีดา มาลาสิทธิ ์ อาจารย� นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ ๑), อ.ว.(อายุรศาสตร�โรคไต) 
(๑๗) บุญรัตน� ทัศนีย�ไตรเทพ อาจารย� นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), ปร.ด.(วิทยาภูมคุิSมกัน) 
(๑๘) ประพัฒน� สุริยผล อาจารย� ดร. วท.บ.(จุลชีววิทยา), ปร.ด.(ชีวเคมี) 

(๑๙) อัครินทร� นิมมานนิตย� อาจารย� นพ. พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑), M.Sc.(Health Research 
Methodology 

(๒๐) อธิรฐั บุญญาศิร ิ อาจารย� นพ. พ.บ. 

 
(ค) อาจารยBพิเศษ 
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ภายนอกคณะแพทยศาสตรBศิริราชพยาบาล 
๑. สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ��นฟูสมรรถภาพทางการแพทยBแห&งชาต ิ

ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางวิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๑) ดารณี สุวพันธ� แพทย�หญิง วท.บ. (วทิยาศาสตร�การแพทย�), พ.บ., ว.ว. (เวชศาสตร�ฟ'(นฟู) 
(๒) ธวัชชัย จันทร�สอาด นักกายอุปกรณ� Bachelor of Prosthetics and Orthotics  
(๓) วาวแวว ว+องเอกลักษณ� นักกายอุปกรณ� Bachelor of Prosthetics and Orthotics 
(๔) จุฑารัตน� ภูมูลนา นักกายอุปกรณ� วท.บ. (กายอุปกรณ�) 

 

๒. โรงพยาบาลตาํรวจ 
ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๑) ป[ยวิทย� สรไชยเมธา นายแพทย� พ.บ., ว.ว. (เวชศาสตร�ฟ'(นฟู), M.Sc.(Bioengineering) 

 

๓. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณB สภากาชาดไทย 
ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๑) จิรพรรณ พุทธิไพศาล นักกายอุปกรณ� วท.บ. (กายอุปกรณ�) 

 

๔. บริษัท ออตโต บ็อกซB เซาทB อีสตB เอเชยี จํากัด 
ลําดับ ช่ือ สกุล ตําแหน&งทางิชาการ/คํานําหน4า คุณวุฒิการศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๑) เกียรติชัย พฤกษ�ธาราธกิูล ผูSจัดการฝ�ายขายและการตลาด วท.บ.  

(๒) ธีระภัทร คังคะสมบูรณ� Product Specialist วท.บ. (กายอุปกรณ�) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๔ 
ข4อบังคับมหาวิทยาลัย ว&าด4วยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี 

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

101 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๔ : ข4อบังคับมหาวิทยาลัย ว&าด4วยการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

102 

 

 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

103 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

104 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

105 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

106 

 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

107 

 

 
 
 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

108 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

109 

 

 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

110 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

111 

 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

112 

 

 
 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

113 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

114 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

115 

 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

116 

 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

117 

 

 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

118 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

119 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

120 

 

 
 

 
 
 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

121 

 

 
 
 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

122 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

123 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

124 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

125 

 

 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

126 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๕ 
คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  

(แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

127 

 

 
 
 

ภาคผนวก ๕ : คณะกรรมการดําเนินการหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 



 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มคอ. ๒ 

128 

 

 


