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๑ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล 

 
 

หมวดท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Prosthetic and Orthotic Programme (International Program) 

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ช่ือเต็ม    กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต                                                                                                                                              

Bachelor of Prosthetics and Orthotics  

 ช่ือยอ      กอ.บ. 
 B.PO. 

   
๓. วิชาเอก (ถามี) 

ไมมี 

 
๔. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

๑๔๘  หนวยกิต 

 
๕. รูปแบบของหลักสูตร     

๕.๑  รูปแบบ         
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ป) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๕.๒  ภาษาท่ีใช      
ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน   

๕.๓  การรับเขาศึกษา  
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล    เขาศึกษาในหลักสูตร

กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 

๕.๔  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
เปนหลักสูตรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

บางสวนจากมูลนิธินิปปอนประเทศญี่ปุน  
  ๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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๖.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
๖.๑  หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ เปนหลักสูตรใหมที่เปนหลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

แตมีเน้ือหาเหมือนหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๐) เปดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา 
๒๕๕๓ 

 ๖.๒  คณะกรรมการบริหารคณะอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ xx วันที่ xx xxxxxxxxx พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังจากเปดสอนเปนเวลา ๔ ป) 
 

๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา : 
นักกายอุปกรณ ในสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการดานกายอุปกรณ เปนอาจารย/นักวิชาการ/นักวิจัยดานกาย

อุปกรณในสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่น สามารถประกอบอาชีพอิสระดานกายอุปกรณตลอดจนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

๙. ชื่อ  นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(๑)      นายแพทยฉกาจ  ผองอักษร  เลขประจําตัวประชาชน ๓  ๑๐๑๓  ๐๐๓๕๖  ๔๘  ๔ 
 ตําแหนง   อาจารย ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 

คุณวุฒิการศึกษา   วท.บ., พ.บ.,ว.ว.(เวชศาสตรฟนฟู) 
Cert.of Fellowship Sport Rehabilitation Medicine 
ดุษฏีบัณฑิต (Exercise Physiology) พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

(๒) แพทยหญิงวิลาวัณย  ถิรภัทรพงษ  เลขประจําตัวประชาชน  ๓  ๑๐๐๘ ๐๐๙๒๐  ๔๐  ๐ 
ตําแหนง   อาจารยภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 
คุณวุฒิการศึกษา   พ.บ.,ป.ช้ันสูง(เวชศาสตรฟนฟู), ว.ว.(เวชศาสตรฟนฟู) 

 

(๓)       Mr.Shin   Sasaki   Passport  Number  AB119705 ประเทศญี่ปุน 
Position   อาจารยภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 
Education Data    Diploma  in  Prosthetics & Orthotics   

             Bachelor Degree in  Education      
First Master Degree in  Psychology    

 

(๔) Mr.Zidikheri   Msechu   Passport  Number   TZ0413291 ประเทศแทนซาเนีย 
Position   อาจารยภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู  
Education Data   Diploma in Orthopedic Technology   
     First Bachelor Degree in Bachelor of Science  
 
 



หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ)          มคอ. ๒ 
_______________________________________________________________________________ 

 ๓  

(๕) Ms.Anna  lgnas  Mella   Passport  Number   AB075656  ประเทศแทนซาเนีย 
 Position   อาจารยภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 

Education Data   Diploma in Orthopedic Technology   
     First Bachelor Degree in Bachelor of Science  

 
๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

 (๑) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 (๒) โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 (๓) ในกรณีของการฝกงานเพ่ิมพูนประสบการณวิชาชีพ  อาจฝกปฏิบัติในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลหรือ

หนวยงานบริการอื่นทั้งของรัฐและเอกชน 
 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 ๑๑.๑   สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
การท่ีประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเนนการเจริญเติบโต ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ  

งานดานกายอุปกรณเปนเปนสวนหน่ึงของงานฟนฟูสมรรถภาพที่ชวยใหบุคคลที่เจ็บปวยหรือพิการสามารถกลับไปปฏิบัติงานได  
ดังน้ันการผลิตบัณฑิตกายอุปกรณจึงมีสวนชวยในการสรางผลผลิตใหประเทศ นอกจากนี้  การที่โรงเรียนจัดดําเนินการหลักสูตร
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต นานาชาติ  ยังเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุน นโยบายของประเทศท่ีมุงเปนศูนยกลางการศึกษา 
(Education  hub)   
      

 ๑๑.๒  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม : 
ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยมีสัดสวนประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นและมีจํานวนบุคคลที่รอดชีวิตจากโรคภัยไขเจ็บและ

อุบัติเหตุโดยมีภาวะทุพพลภาพหลงเหลืออยูตลอดจนสังคมมีแนวโนมเปนสังคมเด่ียวมากขึ้น  ดังน้ันการมีบุคลากรนักกายอุปกรณ 
ซึ่งเปนสวนหน่ึงของงานฟนฟูสมรรถภาพจะชวยใหผูสูงอายุและหรือบุคคลทุพพลภาพสามารถชวยเหลือตนเอง และดํารงตนใน
สังคมไดอยางอิสระมากขึ้น 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และขอ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
      ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

เมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมกําลังดําเนินไปในทิศทางดังกลาวขางตน การพัฒนาหลักสูตรน้ีใหเปน
หลักสูตรนานาชาติจึงมีสวนชวยในการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพและชวยใหประเทศไทยเปนที่

รูจักระดับนานาชาติ  

     ๑๒.๒  ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความโดดเดนทางดานการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลอัน

เปนตนสังกัดของโรงเรียนกายอุปกรณสิรินธรซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรน้ีเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ใหการ
บริการวิชาการ ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง ดําเนินการวิจัย ดังน้ันหลักสูตรน้ีซึ่งผลิตบัณฑิตทางดานสุขภาพจึงเก่ียวของ
โดยตรงกับพันธกิจของสถาบัน 
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๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
      ๑๓.๑   รายวิชาในหลักสูตรท่ีสอนโดยคณะอ่ืน 

       รายวิชาท่ีสอนโดยคณะวิทยาศาสตร 
SCBI  109   Integrated Biology      3  (3-0-6) 

 วทชว  ๑๐๙  ชีววิทยาบูรณาการ    ๓  (๓-๐-๖) 

 SCCH  100   Integrated Chemistry   3 (3-0-6) 
 วทคม  ๑๐๐  เคมีเชิงบูรณาการ  ๓  (๓-๐-๖) 

 SCMA  110  Calculus  2  (2-2-5) 
 วทคณ  ๑๑๐   แคลคูลัส  ๒ (๒-๐-๔)            

 SCMA 182  Statistics for Health Science 2  (2-0-4) 
 วทคณ  ๑๘๒  สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๒  (๒-๐-๔) 

 SCPY  110   Physics Laboratory 1 1  (0-3-1.5) 
 วทฟส  ๑๑๐   ปฏิบัติการฟสิกส  1 ๑  (๐-๓-๑.๕) 

 SCPY  159   Elementary Physics for Health Science 3  (3-0-6) 
 วทฟส  ๑๕๙   ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๓  (๓-๐-๖) 

 

รายวิชาท่ีสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร 
EGCO 342 Information Technology in Dailiy Life    3  (3-0-6) 
วศคพ  ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมัยใหม    ๓  (๓-๐-๖) 
 

รายวิชาท่ีสอนโดยคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

  SHSS  103   Man and Society      2  (2-0-4) 
  สมสค  ๑๐๓  มนุษยและสังคม      ๒  (๒-๐-๔) 

  SHHU  133   Rhetoric for Leadership      2  (2-0-4) 
  สมมน  ๑๓๓   วาทศาสตรสําหรับภาวะผูนํา     ๒  (๒-๐-๔) 

  SHHU  116   Comparative Culture      2  (2-0-4) 
  สมสศ  ๑๑๖   วัฒนธรรมเปรียบเทียบ      ๒  (๒-๐-๔)  
 
๑๓.๒   รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอ่ืน  

       ไมมี 
 
๑๓.๓  การประสานงาน :  ระหวางคณะไปยังคณะและไปยังภาควิชาท่ีเก่ียวของ 
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หมวดท่ี ๒   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

สรางบัณฑิตกายอุปกรณที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  มีเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ  และมีความรู
ความสามารถทางดานกายอุปกรณโดยมีพ้ืนฐานทางการแพทย  

 
๑.๒ ความสําคัญ 

นักกายอุปกรณเปนบุคลากรดานเวชศาสตรฟนฟูที่ทําหนาที่ชวยในการประดิษฐดัดแปลงอุปกรณภายนอกแกผูปวย

ผูพิการ การผลิตนักกายอุปกรณจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะชวยใหงานฟนฟูสมรรถภาพเปนไปดวยดี  ในปจจุบันหลักสูตรกาย
อุปกรณศาสตรบัณฑิต ๒๕๕๐ ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปนหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตกายอุปกรณในระดับปริญญาเพียงแหง
เดียวในภูมิภาคเอเซียอาคเนยและยังเปนหลักสูตรที่ไดผานการรับรองมาตรฐานจากองคกรนักกายอุปกรณนานาชาติ 
(International Society of Prosthetics and Orthotics, ISPO) ในระดับที่ ๑ ซึ่งมาตรฐานดังกลาวเปนมาตรฐานในระดับ
นานาชาติของการผลิตบัณฑิตดานกายอุปกรณระดับปริญญาตรีตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก ดังน้ันการพัฒนา
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตใหเปนหลักสูตรนานาชาติ  โดยมีการสอนเปนภาษาอังกฤษคูขนานกับหลักสูตรกายอุป
กรณศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๕๐  ซึ่งสอนเปนภาษาไทยจะเปนการขยายโอกาสใหนักเรียนนักศึกษาตางชาติและเปนการ
ขยายผลการผลิตบัณฑิตใหไดนักกายอุปกรณที่มีมาตรฐานออกไปรับใชเพ่ือนมนุษยในสังคมโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค

อาเซียนน้ีซึ่งเปนการยังประโยชนสุขแกเพ่ือนมนุษย และยังเปนการสอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มุงสูระดับ
สากลรวมท้ังแผนยุทธศาสตรของประเทศที่ตองการเปนศูนยกลางการเรียนรู (Educational hub) ดวย 
 
๑.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตนักกายอุปกรณท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

๑. มีความรูความสามารถในดานการประดิษฐ ดัดแปลงกายอุปกรณ ใหเหมาะสมกับลักษณะอาชีพและเศรษฐฐานะ
ของผูรับบริการ 

๒.  มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ใฝหาความรูและสามารถติดตามความกาวหนาของ   
 วิชาชีพ 

๓. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาสาธารณสุขในสาขาวิชากายอุปกรณ และสามารถเสนอแนวทางการปองกัน
และแกไขที่เหมาะสม 

๔. เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม รักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพอยางเครงครัด   รวมทั้งเคารพและปกปอง
สิทธิของผูรับบริการ 

๕. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูปวย ผูรวมงานตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
การพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ในนานาชาติน้ีพัฒนาจากหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตพุทธศักราช   

2550  โดยมีการสอนเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด  โดยคงรางหลักสูตรเดิมที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากองคกรนักกายอุปกรณ
นานาชาติ ในระดับที่ 1 ไว 
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หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร   
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ (ทวิภาค/ไตรภาค/จตุรภาค) 

เปนระบบทวิภาคตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
 

๒. การดําเนินการหลักสูตร  
๒.๑ วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

วัน-เวลาราชการ  แตในรายวิชาปฏิบัติและฝกปฏิบัติการทางคลินิกมักมีการเรียนในชวงนอกเวลา ( ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.) 
๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

๑.  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาระดับ High school ของประเทศท่ีสําเร็จการศึกษา 
โดยมีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล ไมมีความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจท่ีจะเปน
อุปสรรคตอการศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 

           ๒.  สอบผานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล  
 ๓. มีระดับคะแนน  TOFEL ต้ังแต  ๕๕๐  คะแนนข้ึนไป  ในกรณีที่ไดคะแนน TOFEL  ๕๐๐ – ๕๔๙  คะแนน  และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตร  และตองเขารับการศึกษาปรับพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษกอนเขาศึกษาตอ 

๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
ไมมี 

๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 
ไมมี 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  ๕ ป 
จํานวนนักศึกษา 
 

 ปการศึกษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๔ 
 จํานวนที่คาดวาจะรับ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 
 จํานวนที่คาดวาจะจบ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐ 
 จํานวนสะสม ๐ ๒๐ ๓๒ ๔๔ ๔๖ 

 
๒.๖  งบประมาณตามแผน 

งบประมาณของโรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร  ตามโครงการอุดหนุน 
๒.๗ ระบบการศึกษา  

        แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนหลัก 
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
 อื่นๆ (ระบุ)    
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๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเขามหาวิทยาลัย  (ถามี)  
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

๓.   หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
   ๓.๑  หลักสูตร  

        ๓.๑.๑   จํานวนหนวยกิต :                                                               ๑๔๘   หนวยกิต 
             ๓.๑.๒   โครงสรางหลักสูตร :      

(๑) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                        ๓๐   หนวยกิต 
 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                         ๑๐ หนวยกิต 
 กลุมวิชาภาษา                                                                    ๙   หนวยกิต 
 กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร                                   ๑๑   หนวยกิต 
  (สวนท่ีจัดเปนวชิาศึกษาท่ัวไป)                                      

(๒) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ                                                  ๑๑๒   หนวยกิต 
 กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร                                      ๒   หนวยกิต                           
  (สวนท่ีจัดเปนพ้ืนฐานวิชาชีพฯ)     
 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรการแพทย                           ๒๐       หนวยกิต 
 กลุมวิชาพ้ืนฐานดานกายอุปกรณ                                         ๕    หนวยกิต 
 กลุมวิชากายอุปกรณ                                                         ๘๕    หนวยกิต 

 (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                   ๖   หนวยกิต 
 
            ๓.๑.๓   รายวิชาในหลักสูตร 

รายวิชาตอไปน้ีเรียงลําดับตามหมวดวิชา กลาวคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด วิชา
เลือกเสรี ในแตละหมวดวิชาเรียงลําดับตามอักษรของรหัสยอภาษาอังกฤษ หนวยกิตของแตละรายวิชาระบุตัวหนวย
กิตรวมไวหนาวงเล็บ สวนตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนช่ัวโมงของการเรียนการสอนแบบบรรยายและปฏิบัติตอ
สัปดาหตลอดภาคการศึกษา   

(๑) ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
รหัสรายวิชาในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต   ประกอบดวยสัญลักษณ ๗ ตัว แบงเปน ๒ สวน ดังน้ี                        
(ก) ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังน้ี 

 ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เปนอักษรยอช่ือมหาวิทยาลัย/คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอน ไดแก  
วท และ SC หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร    

Faculty of Science 
สม และ SH หมายถึง  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
  Faculty of Social Science and Humanities  
ศร  และ SI   หมายถึง  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   

Faculty of Medicine Siriraj Hospital 
 ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง  เปนอักษรยอช่ือรายวิชา / ภาควิชา / โครงการที่รับผิดชอบจัดการเรียน
การสอน โดยมีหลักในการยอแบบใดแบบหน่ึง ดังตอไปน้ี 
o ใชอักษร ๒ ตัวแรกของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
o ใชอักษร ๒ ตัว ตามเสียงที่เนนของช่ือรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
o ใชอักษรตัวแรกและตัวสุดทายของช่ือรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการ 
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โครงการที่รับผิดชอบ 
 

คณะวิทยาศาสตร 
 อักษรยอ ชื่อเต็มภาควิชา/โครงการ 
 ไทย อังกฤษ ไทย - อังกฤษ 

 คณ MA คณิตศาสตร – Mathematics 
 คม CH เคมี – Chemistry 
 ชว BI ชีววิทยา – Biology 
 ฟส PY ฟสิกส – Physics 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 อักษรยอ ชื่อเต็มภาควิชา/โครงการ 
 ไทย อังกฤษ ไทย - อังกฤษ 

 กอ PO โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร – Prosthetics and Orthotics 
 

(ข) ตัวเลข  ๓  ตัวตามหลังตัวอักษร     รายวิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใชความหมายซึ่งกําหนดโดย
คณะสังคมศาสตรและ  มนุษยศาสตร   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    รายวิชาของคณะ

วิศวกรรมศาสตรใชความหมายซึ่งกําหนดโดยคณะวิศวกรรมศาสตรและกลุมวิชากายอุปกรณใชความหมายซึ่ง

กําหนดโดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลนอกจากน้ันมีความหมายดังน้ี 
  เลขตัวหนา(หลักรอย) แสดงถึงระดับช้ันปที่กําหนดใหศึกษารายวิชาน้ัน ๆ  

  เลขตัวกลางและตัวหลัง  (หลักสิบและหลักหนวย)  แสดงถึงกลุมวิชาอนุกรมรายวิชาที่ภาควิชา   
          หน่ึงหรือโครงการหน่ึงรับผิดชอบ    
ทั้งน้ีในสวนของรายวิชาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิ(นานาชาติ)ที่โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธรรับผิดชอบมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 เลขตัวแรก (หลักรอย)  แสดงถึงระดับช้ันปที่กําหนดใหศึกษารายวิชาน้ัน ๆ  

 เลขตัวที่สอง (หลักสิบ) แสดงถึงกลุมวิชา ดังน้ี 
กลุมวิชาพ้ืนฐาน   ใชเลข  x๐x   
      ภาษา 
      วิทยาศาสตรการแพทย 
      จิตวิทยา 
      วิจัย 
กลุมวิชากายอุปกรณศาสตร 

รายวิชากายอุปกรณและกายอุปกรณพ้ืนฐาน  ใชเลข  x๖x   
รายวิชากายอุปกรณเสริม   ใชเลข  x๗x   
รายวิชากายอุปกรณเทียม   ใชเลข  x๘x   
รายวิชากายอุปกรณคลินิกและประสบการณคลินิก ใชเลข  x๙x   

 เลขตัวที่สาม (หลักหนวย) แสดงถึงอนุกรมรายวิชา  
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 (๒) รายวิชาในหลักสูตร 
รายวิชาตอไปน้ี เรียงลําดับตามหมวดวิชา กลาวคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา

เลือกเสรี 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียงลําดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข   
 หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีเรียงลําดับตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข    
หนวยกิตของแตละรายวิชา ระบุตัวเลขหนวยกิตรวมไวหนาวงเล็บ สวนตัวเลขในวงเล็บมีความหมายดังน้ี 
 แสดงจํานวนช่ัวโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตอสัปดาหตลอดภาค

การศึกษา เชน 
๓ (๒-๒-๕)  หมายถึง รายวิชา ๓ หนวยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห    

ภาคปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห และคนควา ๕ ช่ัวโมง ตอสัปดาห 
 
 แสดงจํานวนสัปดาหที่ใชในการสอนวิชาน้ันตลอดภาคการศึกษา โดยจะมีสัญลักษณ @ กํากับ ตัวเลข 

ตัวหลังเพ่ือแสดงจํานวนสัปดาห  สําหรับการคิดหนวยกิตซึ่งระบุเปนตัวเลขหนาวงเล็บน้ัน     
                           

 โดยปกติใชเกณฑ ๑ สัปดาห เทากับ ๑ หนวยกิต  แตในกรณีที่เปนรายวิชาที่ตองใชเวลาในการเตรียม

นักศึกษา หรือใหศึกษาดวยตนเองคอนขางมาก หรือใหศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที่ จะใชหลักเกณฑ ๔๐-๔๕ 
ชั่วโมง เทากับ ๑ หนวยกิต      ทําใหตัวเลขหนวยกิตหนาวงเล็บนอยกวาจํานวนสัปดาห เชน 

 
๓ (๐-๔@-๒๐) หมายถึง รายวิชา ๓ หนวยกิต ใชเวลาศึกษา ๔ สัปดาห   คนควา ๒๐   
                  ช่ัวโมงตอสัปดาห 
๒ (๐-๓@-๒๐) หมายถึง รายวิชา ๒ หนวยกิต ใชเวลาศึกษา ๓ สัปดาห คนควา ๒๐   
                  ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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 ๑๐  

 

 ก.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                               ๓๐   หนวยกิต 
 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                                                                                                 ๖   หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 

SHHU  116 Comparative Culture 2  (2-0-4) 
สมมน  ๑๑๖ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ ๒  (๒-๐-๔) 
SHHU  133 Rhetoric for Leadership 2  (2-0-4) 
สมมน  ๑๓๓ วาทศาสตรสําหรับภาวะผูนํา ๒  (๒-๐-๔) 

SHSS  103 Man and Society 2  (2-0-4) 

สมสศ  ๑๐๓ มนุษยและสังคม ๒  (๒-๐-๔) 
 

กลุมวิชาภาษา                                                                                                                                              ๙   หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 

SIPO  101 Elementary Thai I 3  (3-0-6) 
ศรกอ ๑๐๑ ภาษาไทยขั้นตน 1 ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  102 Elementary Thai II 3  (3-0-6) 
ศรกอ ๑๐๒ ภาษาไทยขั้นตน 2 ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  103 Elementary Thai III 3  (3-0-6) 
ศรกอ ๑๐๓ ภาษาไทยขั้นตน 3 ๓  (๓-๐-๖) 

 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (สวนท่ีจัดเปนวิชาศึกษาท่ัวไป)                                                      ๑๕  หนวยกิต                        

จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 
EGCO 342 Information Technology in Dailiy Life 3  (3-0-6) 
วศคพ  ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมัยใหม ๓  (๓-๐-๖) 
SCBI  109 Introductory Biology 3  (3-0-6) 
วทชว  ๑๐๙ ชีววิทยาบูรณาการ ๓  (๓-๐-๖) 
SCCH  100 Integrated Chemistry 3  (3-0-6) 
วทคม  ๑๐๐ เคมีบูรณาการ ๓  (๓-๐-๖) 
SCMA  110 Calculus 2  (2-0-4) 
วทคณ  ๑๑๐ แคลคูลัส ๒  (๒-๐-๔) 
SCMA  182 Statistics for Health Science 2  (2-0-4) 
วทคณ  ๑๘๒ สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๒  (๒-๐-๔) 
SCPY  159 Elementary Physics for Health Science 3  (3-0-6) *2 
วทฟส  ๑๕๙ ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๓  (๓-๐-๖) *๒ 

 
  
                    *๒ รายวิชาที่มีเน้ือหาสาระเปนวิชาศึกษาทั่วไป ๒ หนวยกิต    วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑ หนวยกิต 
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 ๑๑  

 

ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ                                                                                                              ๑๑๒   หนวยกิต 

 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (สวนท่ีจัดเปนพื้นฐานวิชาชีพฯ)                                                   ๒   หนวยกิต                             

       จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 
SCPY  110 Physics Laboratory I 1  (0-3-1.5) 
วทฟส  ๑๑๐ ปฏิบัติการฟสิกส  1 ๑  (๐-๓-๑.๕) 
SCPY  159 Elementary Physics for Health Science 3  (3-0-6) *2 
วทฟส  ๑๕๙ ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๓  (๓-๐-๖) *๒ 

 
กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรการแพทย                                                                                               ๒๐  หนวยกิต 

                                                                                                             จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 
SIAN  221 Anatomy 4  (3-2-7) 
ศรกว  ๒๒๑ กายวิภาคศาสตร   ๔  (๓-๒-๗) 
SIPA  213 Pathology 3  (2-2-5) 
ศรพย  ๒๑๓ พยาธิวิทยา ๓  (๒-๒-๕) 
SIPO  201 Biomechanics  1 2  (2-0-4) 
ศรกอ  ๒๐๑ ชีวกลศาสตร  ๑ ๒  (๒-๐-๔) 
SIPO  202 Biomechanics  2 2  (2-0-4) 
ศรกอ  ๒๐๒ ชีวกลศาสตร  ๒ ๒  (๒-๐-๔) 
SIPO  203 Rehabilitation Medicine 3  (3-0-6) 
ศรกอ  ๒๐๓ เวชศาสตรฟนฟู ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  301 Research  Process  in  Prosthetics and  Orthotics                       3  (2-2-5) 
ศรกอ  ๓๐๑   กระบวนการวิจัยดานกายอุปกรณ ๓  (๒-๒-๕) 
SIPO  401 Psychology  and  Psychiatry    1  (1-0-2) 
ศรกอ  ๔๐๑ พ้ืนฐานดานจิตวิทยา  และจิตเวชศาสตร                         ๑  (๑-๐-๒) 
SIPS   251 Physiology 2  (2-0-4) 
ศรสร  ๒๕๑ สรีรวิทยา ๒  (๒-๐-๔) 

 
 

กลุมวิชาพ้ืนฐานดานกายอุปกรณ                                                                                                    ๕    หนวยกิต                               
                                                                                                              จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 

SIPO  161 Introduction to Prosthetics and Orthotics 1 3  (1-6-5) 
ศรกอ  ๑๖๑ กายอุปกรณขั้นแนะนํา ๑ ๓  (๑–๖-๕) 
SIPO  261 Introduction to Prosthetics and Orthotics 2 2  (1-4-4) 
ศรกอ  ๒๖๑ กายอุปกรณขั้นแนะนํา ๒ ๒  (๑-๔-๔) 

 
  
                    *๒ รายวิชาที่มีเน้ือหาสาระเปนวิชาศึกษาทั่วไป ๒ หนวยกิต    วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๑ หนวยกิต 
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 ๑๒  

 
กลุมวิชากายอุปกรณ                                                                                                                                    ๘๕    หนวยกิต 

                                                                                                             จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 
SIPO  271 Orthotics   1 3  (3-0-6) 
ศรกอ  ๒๗๑ กายอุปกรณเสริม ๑ ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  272 Orthotic Practice I 4  (0-6@-20) 
ศรกอ  ๒๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๑ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  281 Prosthetics   1 3  (3-0-6) 
ศรกอ  ๒๘๑ กายอุปกรณเทียม ๑ ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  282 Prosthetic Practice 1 4  (0-6@-20) 
ศรกอ  ๒๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๑ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  291 Clinical Orthotics  and Prosthetics 1 4  (0-6@-20) 
ศรกอ  ๒๙๑ กายอุปกรณคลินิก ๑ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  361 Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3  (3-0-6) 
ศรกอ  ๓๖๑ กายอุปกรณแขน ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  362 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice  4  (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๖๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณแขน ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  371 Orthotics   2 3  (3-0-6) 
ศรกอ  ๓๗๑ กายอุปกรณเสริม  ๒ ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  372 Orthotic Practice 2 4  (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๒ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  373 Orthotics   3 2  (2-0-4) 
ศรกอ  ๓๗๓ กายอุปกรณเสริม  ๓ ๒  (๒-๐-๔) 
SIPO  374 Orthotic Practice 3 3  (0-4@-20) 
ศรกอ  ๓๗๔  ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๓ ๓  (๐-๔@-๒๐) 
SIPO  381 Prosthetics   2 3  (3-0-6) 
ศรกอ  ๓๘๑ กายอุปกรณเทียม ๒ ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  382 Prosthetic Practice 2 4  (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๒ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  391 Clinical Orthotics  and Prosthetics  2 4  (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๙๑ กายอุปกรณคลินิก ๒ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  392 Clinical Experience 1 3  (0-4@-20) 
ศรกอ  ๓๙๒ ประสบการณคลินิก ๑ ๓  (๐-๔@-๒๐) 
SIPO  393 Clinical Orthotics  and Prosthetics 3 4  (0-4@-20) 
ศรกอ  ๓๙๓ กายอุปกรณคลินิก ๓ ๔  (๐-๔@-๒๐) 
SIPO  394 Clinical Experience 2 3  (0-4@-20) 
ศรกอ  ๓๙๔ ประสบการณคลินิก ๒ ๓  (๐-๔@-๒๐) 
SIPO  471 Orthotic Advance 4  (2-2@-20) 
ศรกอ  ๔๗๑ กายอุปกรณเสริมขั้นสูง ๔  (๒-๒@-๒๐) 
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 ๑๓  

SIPO  481 Prosthetics   3 3  (3-0-6) 
ศรกอ  ๔๘๑ กายอุปกรณเทียม  ๓ ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  482 Prosthetic Practice 3 4  (0-6@-20) 
ศรกอ  ๔๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๓ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  483 Prosthetic Advance 4  (2-2@-20) 
ศรกอ  ๔๘๓ กายอุปกรณเทียมขั้นสูง ๔  (๒-๒@-๒๐) 
SIPO  491 Clinical Orthotics  and Prosthetics  4 4  (0-4@-20) 
ศรกอ  ๔๙๑ กายอุปกรณคลินิก ๔ ๔  (๐-๔@-๒๐) 
SIPO  492 Clinical Experience 3 4  (0-5@-20) 
ศรกอ  ๔๙๒ ประสบการณคลินิก ๓ ๔  (๐-๕@-๒๐) 
SIPO  493 Clinical Experience 4 4  (0-5@-20) 
ศรกอ  ๔๙๓ ประสบการณคลินิก ๔ ๔  (๐-๕@-๒๐) 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                                            ๖  หนวยกิต 

 
กลุมวิชาเลือก (ชวงท่ี ๑, ๒ และ ๓)                                                                                                  ๖    หนวยกิต #๓ 

จํานวนหนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 
LACH  171 Chinese I 3  (2-2-5) 
ศศภจ  ๑๗๑ ภาษาจีน  ๑ ๓  (๒-๒-๕) 
LACH  172 Chinese II 3  (2-2-5) 
ศศภจ  ๑๗๒ ภาษาจีน  ๒ ๓  (๒-๒-๕) 
LAEE  147 Psychology for Better Life 3  (3-0-6) 
ศศพฐ  ๑๔๗ จิตวิทยาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓  (๓-๐-๖) 
LAEN  106    English Level 4                                                                    3  (2-2-5) 
ศศภอ  ๑๐๖   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓  (๒-๒-๕)#๑ 
LAEN  107    English Level 5       3  (2-2-5) 
ศศภอ  ๑๐๗   ภาษาอังกฤษ ระดับ ๕ ๓  (๒-๒-๕)#๑ 
LAFR  141 Elementary French I  3  (2-2-5) 
ศศภฝ  ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน  ๑ ๓  (๒-๒-๕) 
LAFR  142 Elementary French II  3  (2-2-5) 
ศศภฝ  ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน  ๒ ๓  (๒-๒-๕) 
LAJP  161 Elementary Japanese I 3  (2-2-5) 
ศศภญ  ๑๖๑ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน  ๑ ๓  (๒-๒-๕) 
LAJP  162 Elementary Japanese I 3  (2-2-5) 
ศศภญ  ๑๖๒ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน  ๒ ๓  (๒-๒-๕) 
MSID  101 Music Appreciation 2   (1-2-3) 
วศสว  ๑๐๑ ดนตรีวิจักษณ ๒  (๑-๒-๓) 
MSID  102 Chorus  1  (0-2-1) 
วศสว  ๑๐๒ ขับรองประสานเสียง ๑  (๐-๒-๑) 
MURP  101 Conflict  Transformation  by  Peaceful  Means 3  (3-0-6) 
ศพสต  ๑๐๑   การแกไขความขัดแยงโดยสันติวิธี ๓  (๓-๐-๖) 
SCCS  101 Computer Programming I 3  (3-0-6) 
วทคพ  ๑๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  1 ๓  (๓-๐-๖) 
SHCE  306 Applied Psychology 2  (2-0-4) 
สมตน  ๓๐๖ จิตวิทยาประยุกต ๒  (๒-๐-๔) 
SHHU  106 Art Appreciation 2  (2-0-4) 
สมมศ  ๑๐๖ ศิลปวิจักษณ ๒  (๒-๐-๔) 
SHHU  112 Group Dynamics 2  (2-0-4) 
สมมศ  ๑๑๒ พลวัติของกลุม ๒  (๒-๐-๔) 
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SHHU  125 Professional Code of Ethics 2  (2-0-4) 
สมมน  ๑๒๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  107 Society and Health 2  (2-0-4) 
สมสค  ๑๐๗ สังคมกับสุขภาพ ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  108 Thai Legal System 2  (2-0-4) 
สมสค  ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  109 Integration of Thai Politics and law 2  (2-0-4) 
สมสค  ๑๐๙ บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  112 Life Skill of Modern Living 2  (2-0-4) 
สมสค  ๑๑๒ ทักษะการใชชีวิตยุคใหม ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  125 Introduction to Political Science and Thai Politics 2  (2-0-4) 
สมสค  ๑๒๕ หลักรัฐศาสตรและการเมืองการปกครองไทย ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  130 Principles of Economics  2   (2-0-4) 
สมสค  ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  135 Health Economics 2  (2-0-4) 
สมสค  ๑๓๕ เศรษฐศาสตรสุขภาพ ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  140 General Psychology 2  (2-0-4) 
สมสค  ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  144 Principle of Communication 2  (2-0-4) 
สมสค  ๑๔๔ หลักการส่ือสาร ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  250 Public Health Laws & Regulations 2  (2-0-4) 
สมสค  ๒๕๐ กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการแพทยและสาธารณสุข ๒  (๒-๐-๔) 
SIPO  413 Shoe Making 2  (0-2@-20) 
ศรกอ  ๔๑๓ การตัดเย็บรองเทา ๒  (๐-๒@-๒๐) 
SIPO  414 Rehabilitation Practice 2  (0-2@-20) 
ศรกอ  ๔๑๔ เวชศาสตรฟนฟูปฏิบัติ ๒  (๐-๒@-๒๐) 
SIPO  415 Prosthetic and Orthotic Practice 2  (0-2@-20) 
ศรกอ  ๔๑๕ ประสบการณกายอุปกรณ ๒  (๐-๒@-๒๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 

         # เปนรายวิชาที่ใหนักศึกษาเลือกสถานท่ีศึกษาและปฏิบัติงานไดตามความสนใจและเปนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนใน
ระดับปริญญาตรี     ที่คณะกรรมการหลักสูตรฯเห็นสมควร รวม ๖ หนวยกิต 
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            ๓.๑.๔   แสดงแผนการศึกษา  
 

  Study Plan 
 

1 Year 
 

 
The first semester 

 
                                                                                                                                   Number of Credits (Lecture–Lab–Self Study) 
                 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total credits                                                                                 20    credits 
 

 
 
 
 
 
 

SCBI  109 Integrated Biology 3  (3-0-6) 

วทชว  ๑๐๙ ชีววิทยาบูรณาการ ๓  (๓-๐-๖) 

SCCH  100 Integrated Chemistry 3  (3-0-6) 

วทคม  ๑๐๐ เคมีเชิงบูรณาการ ๓  (๓-๐-๖) 

SCMA  110 Calculus 2  (2-2-5) 

วทคณ  ๑๑๐ แคลคูลัส ๒  (๒-๐-๔) 

SHHU  133 Rhetoric for Leadership 2  (2-0-4) 

สมมน  ๑๓๓ วาทศาสตรสําหรับภาวะผูนํา ๒  (๒-๐-๔) 

SHSS  103 Man and Society 2  (2-0-4) 

สมสค  ๑๐๓ มนุษยและสังคม ๒  (๒-๐-๔) 

SIPO  101 Elementary Thai I 3  (3-0-6) 

ศรกอ  ๑๐๑ ภาษาไทยขั้นตน ๑ ๓  ( ๓-๐-๖) 

SIPO  102 Introduction to Prosthetics and Orthotics 1 3  (1-6-5) 

ศรกอ  ๑๐๒ กายอุปกรณขั้นแนะนํา ๑ ๓  (๑–๖-๕) 

XXX   XXX Elective 2  (2-0-4) 

XXX   XXX วิชาเลือกเสรี ๒  (๒-๐-๔) 
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 ๑๗  

 
The second semester 

 
                                                                       Number of Credits (Lecture–Lab–Self Study) 

                                                                     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Total credits                                                                                                          19 credits               
                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EGCO  342 Information Technology in Daily Life 3  (3-0-6) 
วศคพ  ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมัยใหม ๓  (๓-๐-๖) 
SCMA 182 Statistics for Health Science 2  (2-0-4) 
วทคณ  ๑๘๒ สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๒  (๒-๐-๔) 
SCPY  110 Physics Laboratory 1 1  (0-3-1.5) 
วทฟส  ๑๑๐ ปฏิบัติการฟสิกส  1 ๑  (๐-๓-๑.๕) 
SCPY  159 Elementary Physics for Health Science 3  (3-0-6) 
วทฟส  ๑๕๙ ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๓  (๓-๐-๖) 
SHHU  116 Comparative Culture 2  (2-0-4) 
สมสศ  ๑๑๖ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ ๒  (๒-๐-๔) 
SIPO  102 Elementary Thai II 3  (3-0-6) 
ศรกอ  ๑๐๒ ภาษาไทยขั้นตน ๒ ๓  ( ๓-๐-๖) 
SIPO  103 Elementary Thai III 3  (3-0-6) 
ศรกอ  ๑๐๓ ภาษาไทยขั้นตน ๓ ๓  ( ๓-๐-๖) 
XXX   XXX Elective 2  (2-0-4) 
XXX   XXX วิชาเลือกเสรี ๒  (๒-๐-๔) 



หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ)          มคอ. ๒ 
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 ๑๘  

 

2 Year 
 

 
The first semester 

 
                                Number of Credits (Lecture–Lab–Self Study) 

SIAN  221 Anatomy 4  (3-2-7) 

ศรกว  ๒๒๑ กายวิภาคศาสตร ๔  (๓-๒-๗) 

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

ศรกอ  ๒๐๑ ชีวกลศาสตร  ๑ ๒  (๒-๐-๔) 

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

ศรกอ  ๒๐๒ ชีวกลศาสตร  ๒ ๒  (๒-๐-๔) 

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

ศรกอ  ๒๐๓ เวชศาสตรฟนฟู ๓  (๓-๐-๖) 

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

ศรกอ  ๒๖๑ กายอุปกรณขั้นแนะนํา ๒ ๒  (๑-๔-๔) 

SIPS  251 Physiology 2  (2-0-4) 

ศรสร  ๒๕๑ สรีรวิทยา ๒  (๒-๐-๔) 

            
             Total credits                                                                                                                                15  credits 
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 ๑๙  

 

 
The second semester 

 
Number of Credits (Lecture–Lab–Self Study) 

 
SIPA  213 Pathology 3  (2-2-5) 

ศรพย  ๒๑๓ พยาธิวิทยา ๓  (๒-๒-๕) 

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

ศรกอ  ๒๗๑ กายอุปกรณเสริม ๑ ๓  (๓-๐-๖) 

SIPO  272 Orthotic Practice 1 4  (0-6@-20) 

ศรกอ  ๒๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๑ ๔  (๐-๖@-๒๐) 

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

ศรกอ  ๒๘๑ กายอุปกรณเทียม ๑ ๓  (๓-๐-๖) 

SIPO  282 Prosthetic Practice 1 4  (0-6@-20) 

ศรกอ  ๒๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๑ ๔  (๐-๖@-๒๐) 

SIPO  291 Clinical Orthotic and  Prosthetic ๑ 4  (0-4@-20) 

ศรกอ  ๒๙๑ กายอุปกรณคลินิก ๑ ๔  (๐-๖@-๒๐) 

 
 Total credits                                                                                                                    21 credits 
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 ๒๐  

 
 

 

3 Year 
 

 
The first semester 

 
                                     Number of Credits (Lecture–Lab–Self Study) 

                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                            Total credits                                                                                                            21 credits 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

ศรกอ  ๓๐๑ กระบวนการวิจัยดานกายอุปกรณ ๓  (๒-๒-๕) 

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

ศรกอ  ๓๗๑ กายอุปกรณเสริม  ๒ ๓  (๓-๐-๖) 

SIPO  372 Orthotic Practice 2 4  (0-6@-20) 

ศรกอ  ๓๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๒ ๔  (๐-๖@-๒๐) 

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

ศรกอ  ๓๘๑ กายอุปกรณเทียม ๒ ๓  (๓-๐-๖) 

SIPO  382 Prosthetic Practice 2 4  (0-6@-20) 

ศรกอ  ๓๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๒ ๔  (๐-๖@-๒๐) 

SIPO 391 Clinical Orthotic  and  Prosthetic 2 4  (0-4@-20) 

ศรกอ  ๓๙๑ กายอุปกรณคลินิก ๒ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
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 ๒๑  

The second semester 
 

                                                              Number of Credits (Lecture – Lab – Self Study) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Total credits
                                                                                                22  credits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ศรกอ  ๓๖๑ กายอุปกรณแขน ๓  (๓-๐-๖) 

SIPO  362 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice 4  (0-6@-20) 

ศรกอ  ๓๖๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณแขน ๔  (๐-๖@-๒๐) 

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

ศรกอ  ๓๗๓ กายอุปกรณเสริม  ๓ ๒  (๒-๐-๔) 

SIPO  374 Orthotic Practice 3 3  (0-4@-20) 

ศรกอ  ๓๗๔ ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๓ ๓  (๐-๔@-๒๐) 

SIPO  392 Clinical Experience 1 3  (0-4@--20) 

ศรกอ  ๓๙๒ ประสบการณคลินิก ๑ ๓  (๐-๔@-๒๐) 

SIPO  393 Clinical Orthotic  and  Prosthetic 3 4  (0-4@-20) 

ศรกอ  ๓๙๓ กายอุปกรณคลินิก ๓ ๔  (๐-๔@-๒๐) 

SIPO  394 Clinical Experience 2 3  (0-4@-20) 

ศรกอ  ๓๙๔ ประสบการณคลินิก ๒ ๓  (๐-๔@-๒๐) 
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 ๒๒  

 

4  Year 
 

 
The first semester 

 
           

                           
 Number of Credits (Lecture–Lab–Self Study) 

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

ศรกอ  ๔๐๑ พ้ืนฐานดานจิตวิทยา  และจิตเวชศาสตร                         ๑  (๑-๐-๒) 

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

ศรกอ  ๔๘๑ กายอุปกรณเทียม  ๓ ๓  (๓-๐-๖) 

SIPO  482 Prosthetic Practice 3 4  (0-6@-20) 

ศรกอ  ๔๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๓ ๔  (๐-๖@-๒๐) 

SIPO  491 Clinical Orthotics and Prosthetics 4 4  (0-4@-20) 

ศรกอ  ๔๙๑ กายอุปกรณคลินิก ๔ ๔  (๐-๔@-๒๐) 

SIPO  492 Clinical Experience 3 4  (0-5@-20) 

ศรกอ  ๔๙๒ ประสบการณคลินิก ๓ ๔  (๐-๕@-๒๐) 

XXX   XXX Elective 2  (0-2@-20) 

XXX   XXX วิชาเลือกเสรี ๒  (๐-๒@-๒๐) 

 
                      Total credits                                                                                                                                        18  credits 
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 ๒๓  

 
The second semester 

 
              number of Credits (Lecture – Lab – Self Study) 

 
        
             
 
 
 
 
 
 
                       

   Total credits                                                                                       12 credits                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIPO  471 Orthotic Advance 4  (2-2@-20) 

ศรกอ  ๔๗๑ กายอุปกรณเสริมขั้นสูง ๔  (๒-๒@-๒๐) 

SIPO  483 Prosthetic Advance 4  (2-2@-20) 

ศรกอ  ๔๘๓ กายอุปกรณเทียมขั้นสูง ๔  (๒-๒@-๒๐) 

SIPO  493 Clinical Experience 4 4  (0-5@-20) 

ศรกอ  ๔๙๓ ประสบการณคลินิก ๔ ๔  (๐-๕@-๒๐) 
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 ๒๔  

            ๓.๑.๕   คําอธิบายรายวิชา  
ภาคผนวก ๑ : คําอธิบายรายวิชา    

 
          ๓.๒  ชื่อ สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย   
                  ๓. ๒. ๑   อาจารยประจําหลักสูตร 

(๑)      นายแพทยฉกาจ  ผองอักษร  เลขประจําตัวประชาชน ๓  ๑๐๑๓  ๐๐๓๕๖  ๔๘  ๔ 
 ตําแหนง   อาจารย ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 

คุณวุฒิการศึกษา   วท.บ., พ.บ.,ว.ว.(เวชศาสตรฟนฟู) 
Cert.of Fellowship Sport Rehabilitation Medicine 
ดุษฏีบัณฑิต (Exercise Physiology) พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

(๒) แพทยหญิงวิลาวัณย  ถิรภัทรพงษ  เลขประจําตัวประชาชน  ๓  ๑๐๐๘ ๐๐๙๒๐  ๔๐  ๐ 
ตําแหนง   อาจารยภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 
คุณวุฒิการศึกษา   พ.บ.,ป.ช้ันสูง(เวชศาสตรฟนฟู), ว.ว.(เวชศาสตรฟนฟู) 

 

(๓)       Mr.Shin   Sasaki   Passport  Number  AB119705 ประเทศญี่ปุน 
Position   อาจารยภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 
Education Data    Diploma  in  Prosthetics & Orthotics   

             Bachelor Degree in  Education      
First Master Degree in  Psychology    

 

(๔) Mr.Zidikheri   Msechu   Passport  Number   TZ0413291 ประเทศแทนซาเนีย 
Position   อาจารยภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู  
Education Data   Diploma in Orthopedic Technology   
     First Bachelor Degree in Bachelor of Science  
 

(๕) Ms.Anna  lgnas  Mella   Passport  Number   AB075656  ประเทศแทนซาเนีย 
 Position   อาจารยภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 

Education Data   Diploma in Orthopedic Technology   
     First Bachelor Degree in Bachelor of Science  
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 ๒๕  

        ๓.๒. ๒   อาจารยประจํา 
       อาจารยประจําจากคณะตาง ๆ ดังน้ี 

(๑) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน ๑๑๐ คน 
(๒) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน ๒ คน 
(๓) คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน ๒๙ คน 
(๔) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน ๗๓ คน 
(๕) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  จํานวน ๗๐๘ คน 
(๖) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๕ คน 

                   ๓. ๒.๓   อาจารยพิเศษ      
(๑) อาจารยพิเศษจากศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 
(๒) อาจารยพิเศษจากมูลนิธิขาเทียม 
(๓) อาจารยพิเศษจากองคกรดานกายอุปกรณที่เก่ียวของ 

 
๔.   องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณ (การฝกงาน)   (ถามี) 

หลักสูตรไดจัดใหมีรายวิชาซึ่งมีกิจกรรมในลักษณะของประสบการณภาคสนาม ซึ่งหมายถึง การศึกษาและฝกปฏิบัติ
วิชาชีพในสถานการณจริง ไดแก สถานพยาบาล ศูนยฝกสมรรถภาพ สถานประกอบการดานกายอุปกรณ  เปนตน ทั้งน้ีโดยมี
อาจารยนักกายอุปกรณผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขากายอุปกรณเปนผูดูแล ใหคําปรึกษาอยางเพียงพอกับ
นักศึกษา 
๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

(๑) สามารถเลือกและประยุกตความรูในการทํากายอุปกรณได 
(๒) สามารถปฏิบัติทักษะและหัตถการในการทํากายอุปกรณได 
(๓) สามารถวิเคราะหสถานการณ / ปญหา และสังเคราะหหรือวางแผนการดําเนินการ / พัฒนางาน /สราง

นวัตกรรมได 
(๔) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
(๕) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบ และเจตคติที่ดีในการทํางาน   

๔.๒ - ๔.๓ ชวงเวลา – การจัดเวลาและตารางสอน 
 

 วิชา  ชั้นปท่ี ภาคการศึกษา การจัดเวลาและตารางสอน 

 SIPO 291     Clinical Orthotic and  Prosthetic ๑ 
ศรกอ  ๒๙๑  กายอุปกรณคลินิก ๑ 

๒ ๒ รวม ๔ สัปดาห ตามชวงเวลาที่
กําหนดในตารางสอน 

 SIPO 391     Clinical Orthotic  and  Prosthetic 2 
ศรกอ  ๓๙๑  กายอุปกรณคลินิก ๒  

๓ ๑ รวม ๔ สัปดาห ตามชวงเวลาที่
กําหนดในตารางสอน 

 SIPO  392   Clinical Experience 1 
ศรกอ  ๓๙๒  ประสบการณคลินิก ๑ 

๓ ๒ รวม ๔ สัปดาห ตามชวงเวลาที่
กําหนดในตารางสอน 

 SIPO  393    Clinical Orthotic  and  Prosthetic 3 
ศรกอ  ๓๙๓  กายอุปกรณคลินิก ๓ 

๓ ๒ รวม ๔ สัปดาห ตามชวงเวลาที่
กําหนดในตารางสอน 
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 ๒๖  

 วิชา  ชั้นปท่ี ภาคการศึกษา การจัดเวลาและตารางสอน 

 SIPO  394    Clinical Experience 2 
ศรกอ  ๓๙๔   ประสบการณคลินิก ๒ 

๓ ๒ รวม ๔ สัปดาห ตามชวงเวลาที่
กําหนดในตารางสอน 

 SIPO  491    Clinical Orthotics and Prosthetics 4 
ศรกอ  ๔๙๑  กายอุปกรณคลินิก ๔ 

๔ ๑  รวม ๔ สัปดาห ตามชวงเวลาที่
กําหนดในตารางสอน 

 SIPO  492    Clinical Experience 3 
ศรกอ  ๔๙๒  ประสบการณคลินิก ๓ 

๔ ๑  รวม ๕ สัปดาห ตามชวงเวลาที่
กําหนดในตารางสอน 

 SIPO  493    Clinical Experience 4 
ศรกอ  ๔๙๓  ประสบการณคลินิก ๔ 

๔ ๒ รวม ๕ สัปดาห ตามชวงเวลาที่
กําหนดในตารางสอน 

 
๕. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  (ถามี)  
           ๕.๑   คําอธิบายโดยยอ - 

   ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู - 
   ๕.๓  ชวงเวลา - 
   ๕.๔  จํานวนหนวยกิต - 
   ๕.๕  การเตรียมการ - 
   ๕.๖   กระบวนการประเมินผล - 
 
 

หมวดท่ี ๔  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
๑.๑   มีความรูความสามารถในการ ในหลักสูตรกําหนดใหมีการฝกปฏิบัติการณทางวิชาชีพมากถึงรอยละ  

๓๕ 
ประดิษฐดานกายอุปกรณ  ของกลุมวิชาชีพกายอุปกรณ (๓๑  หนวยกิตจาก ๘๕ หนวยกิต) 

๑.๒   มีจิตสํานึกตอสังคม จัดใหมีกิจกรรมรวมรณรงคในงานการกุศล เชน งานวันมหิดล  
 รวมกิจกรรมออกหนวยของมูลนิธิขาเทียม ซึ่งเปนกิจกรรมแสดงถึงการมี

จิตสํานึกตอสังคม 
๑.๓   มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี  ในการจัดการเรียนการสอน  ไดกําหนดกิจกรรมใหนักศึกษาปฏิบัติและ 

สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท ทํางานในบทบาทหนาที่ตาง ๆ 
ตางๆได  

๑.๔   มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มี ทําความเขาใจเหตุผลและความจําเปนของการมีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลาและการมีความรับผิดชอบ ใหนักศึกษามีสวนรวม 

 กําหนดขอตกลงประเด็นที่จะมีการตรวจสอบเก่ียวกับระเบียบวินัย 

 



หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ)          มคอ. ๒ 
_______________________________________________________________________________ 

 ๒๗  

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ก. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
(๑) มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(๒)   มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
(๓)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย สิทธิผูปวย 

สิทธิผูพิการ 
(๔)  เคารพกฏระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
(๕)  มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจิริยธรรม มีความเสียสละ  
ข กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning centered 
education) ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญตอการเรียนรู (Learning) และการพัฒนา

ความสามารถท่ีสําคัญและจําเปน (Real needs) ตอการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต รวมทั้งมุงเนนให
นักศึกษาทุกคนไดพัฒนาจนเต็มศักยภาพของตนเอง โดยเนน 

(๑) ใหความสําคัญตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร 
(๒) ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยม 
             การกํากับดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
 
๒.๒ ดานความรู 

(๑) มีความรูเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ดานกายอุปกรณศาสตรทั้งกายอุปกรณเสริมและดานกายอุปกรณ

เทียมตามเกณฑของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ จริยธรรมสําหรับผูประกอบโรคศิลปะ กฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการประกอบโรคศิลปะ สิทธิผูปวย สทิธิคนพิการ 

(๒) สามารถประเมิน  วิเคราะห  อธิบายความตองการกายอุปกรณ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ ออกแบบ  จัดทํา
และหรือปรับปรุงกายอุปกรณใหเหมาะสมกับปญหาและความตองการ 

(๓) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาการดานกายอุปกรณศาสตร  
(๔) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
(๕)    มีความรูทางดานการบริหารจัดการการใหบริการดานกายอุปกรณ 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู 

ใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning 
centered education) ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญตอการเรียนรู (Learning) และการพัฒนา
ความสามารถท่ีสําคัญและจําเปน (Real needs) ตอการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต รวมทั้งมุงเนนให
นักศึกษาทุกคนไดพัฒนาจนเต็มศักยภาพของตนเอง การเรียนการสอนดังกลาวมีลักษณะดังตอไปน้ี 

(๑) ใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคลองกับจุดประสงคการศึกษา (Educational objectives) และสงเสริม
การพัฒนาความสามารถ/ทักษะดานตางๆที่สําคัญนอกเหนือจากความสามารถและทักษะวิชาชีพ 



หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ)          มคอ. ๒ 
_______________________________________________________________________________ 

 ๒๘  

(๒) ใชสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ

นักศึกษา 
(๓) บูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และกับการประยุกตความรูในระดับวิเคราะห (Analysis) 

สังเคราะห (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 
(๔) ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการกํากับดูแลจาก

อาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
(๕) มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในชวงเปล่ียนผาน (Transitional period) จากการเรียนการสอนใน

สถานการณเดิมไปสูสถานการณใหม 
(๖) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่คาดวาจะมีหรือที่มีปญหาการเรียน เพ่ือใหมั่นใจวาได

ชวยใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน 
(๗) ใหความสําคัญตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
(๑) ประเมินความรูที่สําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
(๒) ประเมินการประยุกตความรูในวิชาชีพ 
(๓) ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
(๔) ประเมินพัฒนาการเรียนรู และ/หรือประเมินเพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา (Formative 

evaluation) 
 

๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 
ก. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(๒) สามารถรวบรวม และสรุปประเด็นปญหาและความตองการกายอุปกรณโดยใชหลักการท่ีไดเรียนมาตลอดจน

สามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง 

(๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานกายอุปกรณเสริมและกายอุปกรณเทียมไดอยาง

เหมาะสมในการวิเคราะหปญหาตลอดจนสังเคราะหแนวทางและวิธีการปองกันแกไขรักษาและความพิการ  
การฟนฟูสมรรถภาพ และการสงเสริมสุขภาพ 

(๔) สามารถวิเคราะหและวางแผนพัฒนางานบริการดานกายอุปกรณไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณและบริบท

ตางๆ ได 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(๑) ใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคลองกับจุดประสงคการศึกษา (Educational objectives) และสงเสริม

การพัฒนาความสามารถ/ทักษะดานตางๆที่สําคัญนอกเหนือจากความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
(๒) บูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และกับการประยุกตความรูในระดับวิเคราะห (Analysis) 

สังเคราะห (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 
(๓) ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการกํากับดูแลจาก

อาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
(๔) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่คาดวาจะมีหรือที่มีปญหาการเรียน เพ่ือใหมั่นใจวาได

ชวยใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน 
 



หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ)          มคอ. ๒ 
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 ๒๙  

ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(๑) ประเมินความรูที่สําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
(๒) ประเมินการประยุกตความรูในวิชาชีพ 
(๓) ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
(๔) ประเมินพัฒนาการเรียนรูและ/หรือประเมินเพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

(Formative evaluation) 
 

๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
ก. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่น 
(๒) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณของหนวยงาน/สถานท่ีที่ปฏิบัติงานไดดี 
(๓) สามารถรวมปฏิบัติงานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางสรางสรรค ทั้งในฐานะผูนํากลุมและสมาชิกกลุม 
(๔) มีความรับผิดชอบตอตนเองในการพัฒนาความรูความสามารถดานวิชาชีพและดานอื่นๆ รับผิดชอบตองานและ

ผลงานของตน ตลอดจนรับผิดชอบตอวงการวิชาชีพกายอุปกรณและตอสังคม 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

       (๑)    ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมี 
                   การกํากับดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
 (๒)   ใหความสําคัญตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร 

ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                        (๑)     ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 

 

๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) สามารถใชทักษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะหและแปลผลงานการศึกษาวิจัยดานกายอุปกรณ 
(๒) สามารถใชทักษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะหและแปลผลการประกอบการการใหบริการทางดานกายอุปกรณ 
(๓) สามารถใหคําแนะนําและคําปรึกษาทางดานกายอุปกรณแกผูปวยและประชาชน 
(๔) สามารถใหความรูดานกายอุปกรณแกนักศึกษา ประชาชน และบุคลากรสุขภาพสาขาอื่น 
(๕) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และการ

ติดตอสื่อสาร 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑)  ใชสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ

นักศึกษา 
(๒)  ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการกํากับดูแลจาก

อาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
(๑)   ประเมินการประยุกตความรูในวิชาชีพ 
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 ๓๐  

(๒)  ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
            ๒.๖  ดานทักษะพิสัย 

ก. ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
(๑)  สามารถทําช้ินงานทางดานกายอุปกรณเสริมไดตามเกณฑของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากาย 
       อุปกรณศาสตรบัณฑิต 
(๒)  สามารถทําช้ินงานทางดานกายอุปกรณเทียมไดตามเกณฑของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากาย  
       อุปกรณศาสตรบัณฑิต 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
(๑)  ใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคลองกับจุดประสงคการศึกษา (Educational  
      objectives)  และสงเสริมการพัฒนาความสามารถ/ทักษะดานตางๆท่ีสําคัญนอกเหนือจาก  
        ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
(๒)  ใชสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรู   
         ดวยตนเองของนักศึกษา 
(๓) บูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และกับการประยุกตความรูในระดับวิเคราะห   

                                 (Analysis)  สังเคราะห (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 
(๔)  ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการ 
         กํากับดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
(๕)  มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในชวงเปล่ียนผาน (Transitional period) จากการเรียน  
        การสอนใน สถานการณเดิมไปสูสถานการณใหม 
(๖)  มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่คาดวาจะมีหรือที่มีปญหาการเรียน  
       เพ่ือใหมั่นใจวาไดชวยใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
(๑)   ประเมินทักษะที่สําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
(๒)  ประเมินการประยุกตความรูในวิชาชีพ 
(๓)  ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
(๔)  ประเมินพัฒนาการเรียนรู และ/หรือประเมินเพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือการ 
        พัฒนา (Formative evaluation) 
 

๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ดูรายละเอียดในตารางหนา   ๓๑-๓๔ 
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๓๑ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)                

  ดานที่ ๑ ดานที่ ๒ ดานที่ ๓ ดานที่ ๔ ดานที่ ๕ ดานที่ ๖ 

  คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ติดตอสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ทักษะพิสัย 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          

กลุมวิชาสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร                          

สมมน  ๑๑๖ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ                          

สมมน  ๑๓๓ วาทศาสตรสําหรับภาวะผูนํา                          

สมสศ  ๑๐๓ มนุษยและสังคม                          

กลุมวิชาภาษา                          

ศรกอ ๑๐๑ ภาษาไทยขั้นตน ๑                          

ศรกอ ๑๐๒ ภาษาไทยขั้นตน ๒                          

ศรกอ ๑๐๓ ภาษาไทยขั้นตน ๓                          

       มีความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทยบูรณาการเพื่อตดิตอสื่อสารกับผูอืน่           

กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร                          

วศคพ  ๓๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมัยใหม                          

วทชว  ๑๐๙ ชีววิทยาบูรณาการ                          

วทคม  ๑๐๐ เคมีบูรณาการ                          

วทคณ  ๑๑๐ แคลคูลัส                          

วทคณ  ๑๘๒ สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ                          

วทฟส  ๑๕๙ ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ                          

วทฟส  ๑๑๐ ปฏิบัติการฟสิกส  ๑                          
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 ๓๒  

    ดานที่ ๑ ดานที่ ๒ ดานที่ ๓ ดานที่ ๔ ดานที่ ๕ ดานที่ ๖ 
    

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ติดตอสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ทักษะพิสัย 

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

หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ                          

กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน-ปรีคลินิก                          
ศรกว  ๒๒๑ กายวิภาคศาสตร                          

ศรพย  ๒๑๓ พยาธิวิทยา                          

ศรกอ  ๒๐๑ ชีวกลศาสตร  ๑                          

ศรกอ  ๒๐๒ ชีวกลศาสตร  ๒                          

ศรกอ  ๒๐๓ เวชศาสตรฟนฟู                          

ศรกอ  ๓๐๑   กระบวนการวิจัยดานกายอุปกรณ                          

ศรกอ  ๔๐๑ พื้นฐานดานจิตวิทยา  และจิตเวชศาสตร                                                
  

ศรสร  ๒๕๑ สรีรวิทยา                          

กลุมวิชาพื้นฐานดานกายอุปกรณ  
 

  
 

 
 

    
 

          
 

  

ศรกอ  ๑๖๑ กายอุปกรณขั้นแนะนํา ๑                          

ศรกอ  ๒๖๑ กายอุปกรณขั้นแนะนํา ๒                          

  กลุมวิชาดานกายอุปกรณ 
      

    
 

  
 

   
 

    
 

  

ศรกอ  ๒๗๑ กายอุปกรณเสริม ๑                          

ศรกอ  ๒๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๑                          

ศรกอ  ๒๘๑ กายอุปกรณเทียม ๑                          
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 ๓๓  

 

    ดานที่ ๑ ดานที่ ๒ ดานที่ ๓ ดานที่ ๔ ดานที่ ๕ ดานที่ ๖ 
    คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ   

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ติดตอสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ 
ศรกอ  ๒๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๑                          

ศรกอ  ๒๙๑ กายอุปกรณคลินิก ๑                          

ศรกอ  ๓๖๑ กายอุปกรณแขน                          

ศรกอ  ๓๖๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณแขน                          

ศรกอ  ๓๗๑ กายอุปกรณเสริม  ๒                          

ศรกอ  ๓๗๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๒                          

ศรกอ  ๓๗๓ กายอุปกรณเสริม  ๓                          

ศรกอ  ๓๗๔  ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๓                          

ศรกอ  ๓๘๑ กายอุปกรณเทียม ๒                          

ศรกอ  ๓๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๒                          

ศรกอ  ๓๙๑ กายอุปกรณคลินิก ๒                          

ศรกอ  ๓๙๒ ประสบการณคลินิก ๑                          

ศรกอ  ๓๙๓ กายอุปกรณคลินิก ๓                          

ศรกอ  ๓๙๔ ประสบการณคลินิก ๒                          

ศรกอ  ๔๗๑ กายอุปกรณเสริมขั้นสูง                          

ศรกอ  ๔๔๑ กายอุปกรณเทียม  ๓                          
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 ๓๔  

    ดานที่ ๑ ดานที่ ๒ ดานที่ ๓ ดานที่ ๔ ดานที่ ๕ ดานที่ ๖ 
    คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ   

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ติดตอสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ 
ศรกอ  ๔๘๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๓                          

ศรกอ  ๔๘๓ กายอุปกรณเทียมขัน้สูง                          

ศรกอ  ๔๙๑ กายอุปกรณคลินิก ๔                          

ศรกอ  ๔๙๒ ประสบการณคลินิก ๓      
0 

                       

ศรกอ  ๔๙๓ ประสบการณคลินิก ๔                          
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หมวดท่ี ๕  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และประกาศหรือขอบังคับของ
คณะที่เก่ียวของ 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาประกอบดวย การมอบหมายใหกลุมอาจารยซึ่งทําหนาที่กํากับ

ดูแลการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลกลุมวิชาหรือวิชาน้ัน 
๒.๑ ตรวจสอบวาขอสอบที่จะใชสอบหรืองานที่จะมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติเพ่ือประเมินผลการเรียนรูมีระดับที่

เหมาะสม เน้ือหาถูกตอง และสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 
๒.๒ วิเคราะหผลการสอบเพ่ือหาจุดออนของนักศึกษา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับสําหรับการพัฒนา 
 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๑) เปนผูมีความประพฤติดีเหมาะสมแกศักด์ิศรีแหงปริญญากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
(๒)  สอบผานทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร 
(๓)  ไดคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 
(๔)  สอบประมวลความรอบรู (Comprehensive examination) ผาน 
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 ๓๖  

หมวดท่ี ๖   การพัฒนาคณาจารย 
 

๑.   การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 ๑.๑  การสรรหาบุคลากรเพ่ือพัฒนาเปนอาจารย 
 ๑.๒ การฝกอบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล 
 ๑.๓ การพัฒนาเพ่ือใหมีคุณวุฒิตรงตามคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมในการเปนคณาจารย 
 
๒.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
       ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมนิผล   

(๑) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีนโยบายใหอาจารยใหมทุกคนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาอาจารย

ในดานความรูพ้ืนฐานทางครุศาสตร ภายใน ๑ ปที่รับการบรรจุ เน้ือหาสาระประกอบดวยหลักการทั่วไปใน
การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(๒) โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนแผนการสอน สื่อและเอกสารประกอบการ

สอนอยางนอยทุก ๒ ปการศึกษา โดยตองผานความเห็นชอบของกลุมอาจารยอาวุโสและที่ปรึกษา เพ่ือให
เกิดการเรียนรูระหวางการปฏิบัติงาน (On the job training) 

       ๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
(๑) จัดประชุมวิชาการภายในหนวยงานในลักษณะตางๆ เชน สโมสรวารสาร การนําเสนอผลงานที่เกิดจากการ

รวบรวมองคความรู การคนพบความรูใหม การแลกเปลี่ยนประสบการณ 
(๒) สงเสริมใหอาจารยผูชวยสอนดานกายอุปกรณไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
(๓) สงเสริมใหอาจารยเขารวมประชุมวิชาการกายอุปกรณและศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของซึ่งจัดโดยหนวยงานหรือ

องคกรทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(๔) สงเสริมใหอาจารยผูชวยสอนดานกายอุปกรณทํางานรวบรวมองคความรู วิจัยและพัฒนา 
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 ๓๗  

หมวดท่ี ๗   การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 

๑. การบริหารหลักสูตร 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมอบหมายใหรองคณบดีฝายการศึกษากอนปริญญาทําหนาที่กํากับดูแลการบริหาร 

หลักสูตรในภาพรวม ผานทางคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งมีการจัดประชุมเปนประจําทุก ๒ เดือน 
โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธรจัดใหมีคณะกรรมการทํางานดูแลบริหารหลักสูตรในภาพรวมและติดตามประเมินผลการดําเนินการ

เปนประจําทุกป และพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร 
 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
     ๒.๑   การบริหารงบประมาณ   

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจัดสรรงบประมาณประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือใชในการ 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งในสวนรายวิชาที่อยูในความรับผิดชอบของภาควิชา/หนวยงานตางๆและท่ีอยูในความ
รับผิดชอบโดยตรงของโรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร 

     ๒.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
ศูนยศาลายาซึ่งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในช้ันปที่ ๑ มีหองเรียน หองปฏิบัติการ และสํานักหอสมุดซึ่งมีพ้ืนที่ 

เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ สําหรับการจัดการ

เรียนการสอนในช้ันปที่ ๒-๔ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
(๑) หองเรียน หองปฏิบัติการ (อยูระหวางดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จ ตุลาคม ๒๕๕๓) สําหรับการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
(๒) งานบริการกายอุปกรณ ซึ่งใหบริการท้ังผูปวยนอกและผูปวยในโรงพยาบาลศิริราช สําหรับการศึกษา

และฝกใหบริการดานกายอุปกรณ  
 (๓) เครื่องมือและอุปกรณเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน เชน โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร  
(๔) หอสมุดศิริราชซึ่งมีตําราทางการแพทยและฐานขอมูลสําหรับการสืบคนความรูทางการแพทย  

    ๒.๓  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจัดสรรงบประมาณประจําปจากเงินรายได จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพ่ือให 

หนวยงานระดับภาควิชา/สถานใชซื้อหนังสือและตําราเพ่ิมเติมจากที่จัดซื้อไวในหอสมุดศิริราช   และใหจัดต้ังงบประมาณเมื่อมี
ความจําเปนจะตองจัดหาทรัพยากรอื่นเพ่ิมเติม   ซึ่งโรงเรยีนสามารถใชทรัพยากรของภาควิชาได 

     ๒.๔  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
บุคลากรของสํานักหอสมุดจะทําหนาที่ประเมินการใช ความเพียงพอ ของทรัพยากรในดานตําราและสื่อตางๆ รวมทั้ง

ความพึงพอใจของผูรับบริการ  โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตางๆที่จัดไว โดยการ

ตรวจสอบอัตราการขอใชทรัพยากร ขอรองเรียน และสอบถามความตองการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอน 
 

    ๓.๑  การรับอาจารยใหม 
มีการคัดเลือกอาจารยผูชวยดานกายอุปกรณตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย   ยกเวนในสวนที่กําหนดให

บุคคลที่จะบรรจุเปนอาจารยจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขากายอุปกรณหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของน้ัน 
เน่ืองจากเปนสาขาใหม 
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 ๓๘  

๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน   การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารยผูรับผิดชอบกลุมวิชาหรือวิชาจะประชุมรวมกับอาจารยผูสอนเปนประจําทุกป เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือกําหนดประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไขสําหรับการสอนในปการศึกษาตอไปหรือประเด็นที่ตองจัดใหมีการทบทวน

หลักสูตร 

    ๓.๓  การเชิญหรือแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 
โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธรไดกําหนดนโยบายการเชิญหรือแตงต้ังอาจารยพิเศษไวดังน้ี 

(๑) ไมมีอาจารยชวยดานกายอุปกรณประจํา หรืออาจารยอื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความรูและ
หรือประสบการณตรงกับการสอนหัวขอน้ัน 

(๒) เปนการสอนหัวขอที่ตองการใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูเพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณใหมีความ

หลากหลายมากข้ึน 
(๓) เปนการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานพยาบาลตางๆ ซึ่งจําเปน ตองมีอาจารยพิเศษซึ่งปฏิบัติงาน

ประจําอยูในสถานพยาบาลแหงน้ันรวมทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
สําหรับการอนุมัติจัดทําโดยการเสนอขอตอคณะและหรือมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี 
 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
๔.๑   การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

บุคลากรสายสนับสนุนที่ทําหนาท่ีบริหารจัดการควรมีความรูอยางตํ่าปริญญาตรี มีความรูหรือประสบการณดาน

การบริหารจัดการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๒   การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน  
บุคลากรสายสนับสนุนตองไดรับการอบรมใหมีความรูความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร การบริหาร

หลักสูตร การจัดเตรียมความพรอมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน ๑ ป

หลังจากไดรับการบรรจุแตงต้ัง 
 

๕.   การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา   

๕.๑   การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยอาจารยจะแจงวัน

และเวลาที่นักศึกษาจะขอรับคําปรึกษาไว นักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนหรือปญหาอื่นๆสามารถขอรับคําปรึกษาจาก

อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได  

๕.๒  การอุทธรณของนักศึกษา 
นักศึกษาที่ตองการอุทธรณหรือมีเรื่องรองเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการประเมิน สามารถติดตออาจารยที่ปรึกษา 

อาจารยที่ทําหนาที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ันๆ 
 

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธรติดตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจํานวนและคุณภาพจากขอมูล

ขององคการอนามัยโลก 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจัดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผลการ

สํารวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน หลักสูตรกําหนดวาผูใชบัณฑิตจะตองมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา ๔ (จากระดับ ๕) 
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 ๓๙  

๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  (Key  Performance indicators)   
ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป ที่ระบุไวในหมวด    

๑–๖ และสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมีดังตอไปน้ี  
 

ปการศึกษา สอดคลองกับ 
การประกันลํา

ดับ
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน เปาหมาย 
ภายใน ภายนอก ๒๕

๕๓
 

๒๕
๕๔

 

๒๕
๕๕

 

๒๕
๕๖

 

๒๕
๕๗

 

๑ จํานวนอาจารยที่เขาอบรมความรูดานครุศาสตรภายใน ๒ ปหลัง
บรรจุเขา 

รอยละ ๙๐   - - - - - 

 ปฏิบัติงาน         
๒ จํานวนช่ัวโมงสอนที่จัดประสบการณการเรียนรูสอดคลองกับ

หลักการท่ีเนน 
        

 การเรียนรูของผูเรียนเปนศูนยกลาง (นักศึกษามี active learning)         
                                         หลักสูตรปกติ (ทั้งหลักสูตร) > รอยละ ๖๐   - - - - - 
               หลักสูตรปกติ (เฉพาะกลุม      

               วิชากายอุปกรณ) 
> รอยละ ๘๐   - - - - - 

๓ จํานวนรายวิชากลุมวิชากายอุปกรณมีการประเมินการสอน -      
นําผลมา 

รอยละ ๗๐   - - - - - 

 ปรับปรุงการสอน    - - - - - 
๔ จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร # > รอยละ ๗๐   - - - - - 

๕ อัตราการสอบผานในคร้ังแรกเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ

โรคศิลปะฯ  ตัวเปาหมายท่ีรวบรวมละ ๗๐  เน่ืองจากเปน
ชวงแรกที่เปดดําเนินการและมีปจจัยที่สําคัญของการเปน

นักศึกษาตางประเทศและระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษ   

        

 ฉบับวิชาชีพ รอยละ ๘๐   - - - - - 
 ฉบับกฏหมาย รอยละ ๗๐   - - - - - 
๖ คะแนนความพึงพอใจของ                       ผูเรียน                              มีคา > ๔  

รอยละ ๘๐ 
  - - - - - 

                                                                                                    
                                                            บัณฑิต 

มีคา > ๔  
รอยละ ๘๐ 

  - - - - - 

     ผูปกครอง มีคา > ๔  
รอยละ ๘๐ 

  - - - - - 

     ผูใชบัณฑิต มีคา > ๔  
รอยละ ๘๐ 

  - - - - - 
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 ๔๐  

หมวดท่ี ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน  

หากเปนการสอนรายวิชาที่มีช่ัวโมงปฏิบัติการและหรือมีผลงานท่ีมอบหมายใหนักศึกษาปฏิบัติระหวางการเรียน 
อาจารยผูสอนสามารถประเมินภาพรวมผลการเรียนรูของนักศึกษาระหวางการสอนช่ัวโมงปฏิบัติการหรือจากผลงานของ

นักศึกษา เมื่อไดขอมูลแลวพิจารณาวิธีการใหขอมูลปอนกลับกับนักศึกษาอยางทั่วถึงเพื่อการพัฒนา หรือใหขอมูลในการ

เรียนคาบตอๆไป  
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ประกอบดวย 
(๑) เพ่ือนอาจารยซึ่งเขาฟงการสอนประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาและสื่อการสอนที่อาจารยผูสอน

จัดเตรียม รวมทั้งความสามารถในการกระตุนเราความสนใจของนักศึกษา และทักษะในการสอน การใชสื่ออุปกรณ ความ
ตรงตอเวลา การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถาม 

(๒) การใหนักศึกษาซึ่งเขาฟงการสอนประเมินความสามารถในการถายทอดของอาจารยผูสอน คุณภาพ

ของสื่อและอุปกรณที่ใชในการสอน ความสามารถในการกระตุนเราความสนใจใหติดตามบทเรียน ความตรงตอเวลา การ
เปดโอกาสใหซักถาม 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 แหลงท่ีมาของขอมูล ขอมูลท่ีได เทคนิค / วิธีการประเมิน 
 บุคคลท่ีเก่ียวของ   
๑ นักศึกษา การจัดการสอน  พฤติกรรมการสอนของอาจารย แบบสอบถามการ

สัมภาษณ 
๒ บัณฑิต ความสัมพันธของรายวิชากับงาน แบบสอบถามการ

สัมภาษณ 
๓ ผูใชบัณฑิต ความพึงพอใจกับความรูความสามารถของบัณฑิต แบบสอบถามการ

สัมภาษณ 
๔ อาจารยผูสอน ความพึงพอใจ  การใชเวลาในการเตรียมการสอน แบบสอบถามการ

สัมภาษณ 
๕ เพ่ือนอาจารย การมีสวนรวมในการบริหารการจัดการเรียนการสอน แบบสอบถามการ

สัมภาษณ 
๖ ผูสังเกตการณสอน สิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียน แบบบันทึก 
๗ ผูเช่ียวชาญในวิชาชีพ ขอมูลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน แบบบันทึก 
๘ ผูบริหาร การบริหาร การอุทิศตน นวัตกรรมของอาจารยผูสอน แบบบันทึก 

 เอกสารท่ีเก่ียวของ   
๙ โครงงานและผลการสอบ

ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู งาน / รายงานผลการ

สอบ 
๑๐ เอกสารที่เก่ียวของ แผนการสอน ปรัชญาของหลักสูตร การบริหารจัดการ แบบบันทึก 

๑๑ แฟม บันทึก การบริหารจัดการ ขอมูลนักศึกษา แบบบันทึก 
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การประเมินหลักสูตรตองอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ หลายดาน ซึ่งไดมาดวยเทคนิค / วิธีการประเมินดังน้ี 
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ในการประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรน้ัน จะดําเนินการเปนประจําทุกปการศึกษา โดยคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจะแตงต้ังคณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการ
กายอุปกรณอยางนอย ๑ คน ซึ่งเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดวย ประเมินผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่ระบุ
ไวในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ 
 
 

ภาคผนวก ๑ : คําอธิบายรายวิชา 

 
รายวิชาตอไปน้ี เรียงลําดับตามหมวดวิชา กลาวคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสร ี
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียงลําดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข   
 หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี เรียงลําดับตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข  ซึ่งแสดงถึงกลุมวิชา ตาม
รายละเอียดที่ระบุในหนา ๗ 
หนวยกิตของแตละรายวิชา ระบุตัวเลขหนวยกิตรวมไวหนาวงเล็บ สวนตัวเลขในวงเล็บมีความหมายดังน้ี 
 แสดงจํานวนช่ัวโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษา เชน 
๓ (๒-๒-๕)  หมายถึง รายวิชา ๓ หนวยกิต มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห    ภาคปฏิบัติ ๒ 
ช่ัวโมง/สัปดาห  และคนควา ๕  ช่ัวโมงตอสัปดาห 
 
 แสดงจํานวนสัปดาหที่ใชในการสอนวิชาน้ันตลอดภาคการศึกษา โดยจะมีสัญลักษณ @ กํากับตัวเลขตัวหลัง
เพ่ือแสดงจํานวนสัปดาห สําหรับการคิดหนวยกิต ซึ่งระบุเปนตัวเลขหนาวงเล็บน้ัน โดยปกติใชเกณฑ ๑ สัปดาห เทากับ 
๑ หนวยกิต  แตในกรณีที่เปนรายวิชาที่ตองใชเวลาในการเตรียมนักศึกษา หรือใหศึกษาดวยตนเองคอนขางมาก หรือให
ศึกษาและฝกปฏิบัตินอกสถานที่ จะใชหลักเกณฑ ๔๐-๔๕ ชั่วโมง เทากับ ๑ หนวยกิต  ทําใหตัวเลขหนวยกิตหนาวงเล็บ
นอยกวาจํานวนสัปดาห เชน 
 
๓ (๐-๔@-๒๐) หมายถึง รายวิชา ๓ หนวยกิต ใชเวลาศึกษา ๔ สัปดาห   คนควา ๒๐   
                  ช่ัวโมงตอสัปดาห 
๒ (๐-๓@-๒๐) หมายถึง รายวิชา ๒ หนวยกิต ใชเวลาศึกษา ๓ สัปดาห คนควา ๒๐   
                  ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                                                             ๓๐     หนวยกิต 

 

 
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                                                              ๖ หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 
SHHU  116  Comparative Culture                                                     2 (2-0-4) 
สมมน  ๑๑๖ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ                          ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน : -  

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

การเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางวัตถุ ความคิด และบรรทัดฐานในสังคมตาง ๆ  เพ่ือสงเสริม 
ความเขาใจท่ีดีขึ้นระหวางชนชาติ และเพ่ือสรางสรรคความช่ืนชมในวัฒนธรรมที่ดีงามและงดงาม 

  
SHHU  133    Rhetoric for Leadership                           2 (2-0-4) 
สมมน  ๑๓๓  วาทศาสตรสําหรับภาวะผูนํา                                               ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite:  -   
วิชาบังคับกอน : -  

Theories and practices on the new trend of rhetoric for leadership  including training skill in public 
speaking and personal  development for leadership in preparing for academic presentations, ideas, and thoughts. 
Multi-dimensional thinking practices motivating individuals’ intellectual development of effective 
communication to the public. 

ทฤษฎีและการปฏิบัติแนวใหมทางวาทศาสตรสําหรับผูนํา   ทักษะการฝกพูดตอสาธารณและพัฒนา 
บุคลิกภาพสูภาวะผูนํา  สําหรับการเตรียมพรอมในดานการนําเสนอความรู   ความคิดเห็นและความคิด  ดวยทักษะ
การคิดหลากมิติที่กระตุนการพัฒนา   และการพัฒนาภูมิปญญาของแตละบุคคลในเรื่องการสื่อความหมายไปยัง

สาธารณชนไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 
SHSS  103    Man and Society                                         2 (2-0-4) 
สมสศ  ๑๐๓   มนุษยและสังคม                                          ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  -  / 
วิชาบังคับกอน :  - 

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

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา    จิตวิทยาประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู  
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ และทัศนคติ สังคมวิทยาประกอบดวย โครงสรางสงัคมวัฒนธรรม สถาบันสังคมและ 
การขัดเกลาทางสังคมตอปญหาสังคมและสุขภาพ 
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กลุมวิชาภาษา                                                                                  ๙ หนวยกิต 
                        จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ควา) 

SIPO  101    Elementary Thai I       3 (3-0-6) 
ศรกอ  ๑๐๑  ภาษาไทยขั้นตน ๑       ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน  :  - 

Elements of fundamental grammar and basic vocabulary allowing the students to request, give and 
understand basic information, read simple short texts, and write at a simple sentence level. 

องคประกอบของไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหสามารถขอ ให และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน อานบทความ
สั้นๆ และเขียนประโยคในระดับงาย 
 
SIPO  102    Elementary Thai II       3 (3-0-6) 
ศรกอ  ๑๐๒  ภาษาไทยขั้นตน  ๒       ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : SIPO  101 
วิชาบังคับกอน : ศรกอ  ๑๐๑ 

More fundamental grammar and basic vocabulary allowing the students to hold simple short conversations 
on common topics and situations, express opinions in a  simple form, read short texts and write at a short paragraph 
levels. 

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐานในบทสนทนาสั้นๆ เก่ียวกับเรื่องและสถานการณทั่วไปแสดงความคิดเห็นใน 
รูปแบบพ้ืนฐาน อานบทความสั้น และการเขียนงานในระดับยอหนา สั้นๆ  
 
SIPO  103    Elementary Thai III       3 (3-0-6) 
ศรกอ  ๑๐๓  ภาษาไทยขั้นตน  ๓       ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : has studied or coregistered with SIPO  102 
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือลงทะเบียนเรียนรวมกับ ศรกอ  ๑๐๒ 

Consolidation of the acquisitions of SIPO 101 and 102 and further mastering of fundamental grammar and 
basic vocabulary in order to allow the students to fully achieve a standard elementary level of proficiency. 

รวบรวมความรูที่ไดเรียนมาในรายวิชา ศรกอ ๑๐๑ และ ๑๐๒ และยังเรียนไปถึงไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน
สําหรับความชํานาญระดับขั้นตนตามมาตรฐานสากล 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(สวนท่ีจัดเปนวิชาศึกษาท่ัวไป)                                                    ๑๕  หนวยกิต                                 
                        จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ควา) 

EGCO  342   Information Technology in Dailiy Life                   3 (3-0-6) 
วศคพ  ๓๔๒  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตสมัยใหม                  ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Introduction to technology of information system, theory, principles, concept, policy, roles, application  and  
related organization, effect and trends in daily  life,  technology law, ethics and security of  information,  introduction  
to electronic  commerce,  internet  search, web page construction. 

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศข้ันแนะนํา  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  นโยบาย  บทบาท  การประยุกต และ
หนวยงานที่เก่ียวของ   ผลกระทบและแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  กฎหมายเทคโนโลยี  
จริยธรรม  และความม่ันคงของสารสนเทศ  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสขั้นแนะนํา    การคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต  และ
การสรางเว็บเพจ 
 
SCBI  109    Integrated Biology                   3 (3-0-6) 
วทชว  ๑๐๙  ชีววิทยาบูรณาการ                  ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :นักศึกษาทุกประเภทวิชาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา วทชว ๑๑๓, ๑๑๔, ๑๑๖ และ ๑๒๑ 

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

เซลลที่มีชีวิต และหนาที่ พลังงานของชีวิต ยีนและพันธุกรรม พันธุศาสตรเชิงโมเลกุล พันธุวิศวกรรม  และ
เทคโนโลยีชีวภาพ  วิวัฒนาการ  การเปล่ียนแปลงในชีวิตเมื่อวันเวลาผานไป กําเนิดของชีวิตและวิวัฒนา การจากเซลล
ชีวิตหน่ึงเดียวไปเปนมนุษย   ตนกําเนิดของสปซีสใหมและความหลากหลายทางชีวภาพบนโลก   ปฏิสัมพันธของชีวิต
และสิ่งแวดลอม  ปญหาทางสิ่งแวดลอมและชีววิทยาเชิงอนุรักษ 
 
SCCH  100    Integrated Chemistry                                   3 (3-0-6) 
วทคม  ๑๐๐   เคมีเชิงบูรณาการ                  ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  -                 
วิชาบังคับกอน :  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตไมใหเลือกวิชาน้ี                

Definition, development and history of chemistry, the discovery of atoms and molecules, properties of 
elements and formation of compounds. Natural phenomena related to the behavior and properties of molecules in 
gaseous, liquid and solid states, chemical reactions in daily life and factors influencing the reactions, natural 
compounds and modern materials with designed properties, problems from science development and its impact to 
living things and environment. 

คําจํากัดความ พัฒนาการและความเปนมาของวิชาเคมี  การคนพบอะตอมและโมเลกุล สมบัติของ ธาตุและการ
เกิดเปนสารประกอบ  ปรากฏการณธรรมชาติเก่ียวกับพฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในภาวะแกส ของเหลว และ
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ของแข็ง   ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน  และปจจัยที่มีอิทธิพลตอปฏิกิริยา  สารประกอบธรรมชาติ และสารสมัยใหมที่มี
สมบัติตามประสงค  ปญหาที่เกิดจากการพัฒนาวิทยาศาสตรและผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม   
 
SCMA  110   Calculus        2 (2-0-4) 
วทคณ  ๑๑๐  แคลคูลัส        ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

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

ฟงกชัน  ลิมิต  ภาวะตอเน่ือง  อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันลอการิทึม  ฟงกชันเลขช้ีกําลัง ฟงกชัน
ตรีโกณมิติและฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน  การหาอนุพันธโดยปริยาย อนุพันธอันดับสูงกวา  ผลตางเชิงอนุพันธ การ
ประยุกตการหาอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนดและหลักเกณฑโลปตาล ฟงกชันของหลายตัวแปรและอนุพันธยอย  ผลตาง
เชิงอนุพันธรวมและอนุพันธรวม   ปฏิยานุพันธและการหา  ปฏิพันธ เทคนิคการหาปริพันธ   การประยุกตการหาปริพันธ 

 
SCMA  182    Statistics for Health Science                                                                   2 (2-0-4) 
วทคณ  ๑๘๒  สถิติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ                                    ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

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

แนวคิดและการประยุกตความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนในเหตุการณตางๆ  
การแปล ความคาสถิติ  สถิติพรรณนา  การชักตัวอยางเพ่ือใหไดตัวแทนที่ดีของประชากรและการนําไปใช 
ในการประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน   

 
SCPY  159   Elementary Physics for Health Science                                             3 (3-0-6) 
วทฟส  ๑๕๙  ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ                                      ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Mechanics of motion and equilibrium, work and energy, elastic properties of matters, fluid mechanics and 
blood circulatory system, temperature, heat, gas law and respiratory system, waves and wave properties, ears and 
hearing, lights and visualization, electricity, magnetism, electricity in human body, electronics, atoms, nuclei and 
nuclear medicine. 

กลศาสตรของการเคล่ือนที่และการสมดุล   งานและพลังงาน   สมบัติความยืดหยุนของสาร  กลศาสตรของของ
ไหล   และระบบไหลเวียนของโลหิต   อุณหภูมิ   ความรอน กฎของกาซ   และระบบหายใจ คล่ืนและสมบัติของคล่ืน  หู
และการไดยิน  แสงและการมองเห็น   ไฟฟา  แมเหล็ก  ไฟฟาในรางกายมนุษย 

      อิเล็กทรอนิกส  อะตอม  นิวเคลียส  และเวชศาสตรนิวเคลียร 
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ข.    หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ                                                                                                ๑๑๒ หนวยกิต 
   

 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (สวนท่ีจัดเปนพื้นฐานวิชาชีพฯ)                                                       ๒ หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 
SCPY  110  Physics Laboratory 1                                                                               1 (0-3-1.5) 
วทฟส  ๑๑๐ ปฏิบัติการฟสิกส ๑                                                                                     ๑ (๐-๓-๑.๕) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Elementary level of experiments are designed to accompany some topics in General Physics I, II (SCPY 151, 
152). Laboratory examination is required. 

การทดลองระดับเบื้องตน   ออกแบบมาเพื่อควบคูกับบางหัวขอในฟสิกสทั่วไป  1  และ  2  (SCPY 151,152)  
หรือ หลักการฟสิกส 1 และ 2  (SCPY  153,154)  นักศึกษาจําเปนตองผานการสอบภาคปฏิบัติ 
 
SCPY  159    Elementary Physics for Health Science                                3 (3-0-6) 
วทฟส  ๑๕๙  ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ                                      ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Mechanics of motion and equilibrium, work and energy, elastic properties of matters, fluid mechanics and 
blood circulatory system, temperature, heat, gas law and respiratory system, waves and wave properties, ears and 
hearing, lights and visualization, electricity, magnetism, electricity in human body, electronics, atoms, nuclei and 
nuclear medicine. 

กลศาสตรของการเคล่ือนที่และการสมดุล   งานและพลังงาน   สมบัติความยืดหยุนของสาร    กลศาสตรของ
ของไหล  และระบบไหลเวียนของโลหิต  อุณหภูมิ  ความรอน  กฎของกาซ  และระบบหายใจ  คล่ืนและสมบัติของคลื่น  
หูและการไดยิน  แสงและการมองเห็น   ไฟฟา  แมเหล็ก  ไฟฟาในรางกายมนุษยอิเล็กทรอนิกส  อะตอม  นิวเคลียส  และ
เวชศาสตรนิวเคลียร 
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กลุมวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรการแพทย     ๒๐ หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 

SIAN   221   Anatomy                                                  4 (3-2-7) 
ศรกว  ๒๒๑  กายวิภาคศาสตร                     ๔ (๓-๒-๗) 
Prerequisite :  Pass all subjects in 1st academic year   
วิชาบังคับกอน : สอบผานทุกรายวิชาในช้ันปที่ ๑ 

 Gross anatomy of human body regarding structure, function and relationships between various 
structures of head, face and neck, upper extremity and brachial plexus, and the thoracic and abdominal wall 
including surface anatomy and practice of cadaver dissection. 

มหกายวิภาคของรางกายมนุษยในดานโครงสราง  หนาที่การทํางานและความสัมพันธระหวางโครงสราง
ตางๆ ของสวนศีรษะ  หนาและลําคอ    แขนและรางแหเสนประสาทระดับแขน   ผนังหนาอกและอวัยวะภายใน
ชองอก   ผนังทองและอวัยวะภายในชองทอง  ผนังลําตัวทางดานหลัง  กระดูกสันหลังและไขสันหลัง โครงสราง
ตาง ๆ ของขา   รางแหเสนประสาทระดับบั้นเอวและกนกบ  ผนังเชิงกรานและอวัยวะภายในชอง   เชิงกราน   
สมอง   กายวิภาคสวนผิวและปฏิบัติการชําแหละศพ 

 
SIPA    213   Pathology                                    3 (2-2-5) 
ศรพย  ๒๑๓  พยาธิวิทยา              ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite :  Has been studied or study with courses of SIAN 221 and SIPO 212 
วิชาบงัคับกอน  : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกว ๒๒๑ และ ศรกอ ๒๑๒ 

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

สาเหตุ กลไก และการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานของเซลลและเน้ือเยื่อของรางกายเม่ือเกิดโรค และพยาธิ 
วิทยาของโรคตามระบบท่ีมีความสําคัญและ/หรือพบบอย 

 
SIPO   201   Biomechanics 1                                             2 (2-0-4) 
ศรกอ  ๒๐๑  ชีวกลศาสตร  ๑                   ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  Pass all subjects in 1st academic year   
วิชาบังคับกอน  :  สอบผานทุกรายวิชาในช้ันปที่ ๑   

The study of basic principles of static and dynamic mechanics and biomechanics concepts 

กลศาสตรเบื้องตนแบบหยุดน่ิงและเคลื่อนไหว และหลักการทางชีวกลศาสตร   
 

SIPO   202   Biomechanics 2                                   2 (2-0-4) 
ศรกอ  ๒๐๒  ชีวกลศาสตร  ๒                            ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  Pass all subjects in 1st academic year   
วิชาบังคับกอน  : สอบผานทุกรายวิชาในช้ันปที่ ๑  
  Biomechanics of joint, human movement analysis and biomechanics related to prosthetics and 
orthotics 
  หลักชีวกลศาสตรของขอตอตางๆ การวิเคราะหการเคล่ือนที่ และกลศาสตร ที่เก่ียวของกับกาย
อุปกรณเทียมและกายอุปกรณเสริม 
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SIPO   203   Rehabilitation Medicine                                                      3 (3-0-6) 
ศรกอ  ๒๐๓  เวชศาสตรฟนฟู                                    ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  Pass all subjects in 1st academic year   
วิชาบังคับกอน  :  สอบผานทุกรายวิชาในช้ันปที่ ๑   
    Gross  rehabilitation  medicine  and  teamwork,  goals  and  principles  of rehabilitation, 
rehabilitation, assessment, quality of life, activities of daily living, Introduction to physical therapy, 
occupational therapy : manual muscle testing, range of motion; Rehabilitation of common disease/disorders.  

ความหมายและวัตถุประสงคของการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย  ทีมงานฟนฟูสมรรถภาพผูปวย  
หลักการเบื้องตนเก่ียวกับการประเมินและการฟนฟูสภาพผูปวย  เวชศาสตรฟนฟูและทีมงาน   เปาหมายและ
หลักการของการฟนฟู   การประเมินดานการฟนฟู   คุณภาพชีวิต   กิจวัตรประจําวัน  กายภาพบําบัด  และ
กิจกรรมบําบัดในขั้นแนะนํา  การตรวจกําลังกลามเน้ือ  การตรวจพิสัยของขอ  การฟนฟูสมรรถภาพของโรคหรือ
ภาวะตาง ๆ ที่พบ   
 
SIPO   301   Research Process in Prosthetics and Orthotics                               3 (2-2-5) 
ศรกอ  ๓๐๑  กระบวนการวิจัยดานกายอุปกรณ                                      ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite  :  -   
วิชาบังคับกอน  :  - 
  Questioning about interesting topics in prosthetics and orthotics; Searching Principle and method; 
Data analysis and evaluation; Synthesis of Results; Research planning.  

วิธีการต้ังคําถามเก่ียวกับหัวขอเรื่องที่สนใจทางกายอุปกรณ  หลักการและวิธีการคน วิเคราะห และ 
ประเมินขอมูลที่เก่ียวของกับคําถาม  วิธีการสังเคราะหคําตอบจากผลการประเมินขอมูล    และการวางแผน 
งานวิจัยเพ่ือตอบคําถามที่สนใจ 
  
SIPO   401   Basic  Psychology  and  Psychiatry      1 (1-0-2) 
ศรกอ  ๔๐๑  พื้นฐานดานจิตวิทยา  และจิตเวชศาสตร                           ๑ (๑-๐-๒) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 
  Basic Psychology ; Clinical Psychology ; Psychological reaction to loss ; How  to approach and  
communication  with  patients/disable.   

พ้ืนฐานดานจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก ปฏิกิริยาทางจิตใจตอการสูญเสีย  วิธีการเขาหาและติดตอสื่อสาร 
กับผูปวย/ผูพิการ 
 
SIPS   251   Physiology                                         2 (2-0-4) 
ศรสร  ๒๕๑  สรีรวิทยา                                 ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite  :  Pass all subjects in 1st academic year   
วิชาบังคับกอน : สอบผานทุกรายวิชาในช้ันปที่ ๑   

Normal functions and mechanism of the body systems such as the musculoskeletal, circulatory,  
respiratory, endocrine, urinary, digestive, metabolism and body temperature regulatory systems. 

หนาที่และกลไกการทํางานของระบบตางๆ ในภาวะปกติของรางกายมนุษย  ระบบกลามเน้ือและ 
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กระดูก  ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบตอมไรทอ  ระบบขับถายปสสาวะ  ระบบทางเดินอาหาร  
เมตาบอลิซึม  และการควบคุม อุณหภูมิกาย 
 
กลุมวิชาพ้ืนฐานดานกายอุปกรณ ๕ หนวยกิต 

 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 
SIPO   161   Introduction to Prosthetics and Orthotics 1     3 (1-6-5) 
ศรกอ  ๑๖๑  กายอุปกรณขั้นแนะนํา ๑             ๓ (๑-๖-๕) 
Prerequisite    :  - 
วิชาบังคับกอน :  - 
  Terminology in Prosthetics and Orthotics; Role and History Of Prosthetics and Orthotics; Related 
laws and Ethics; Community based rehabilitation; Multiview projection; Pictorial drawing; Sectional view 
drawing.   

นิยามตางๆดานกายอุปกรณ  บทบาทและประวัติของกายอุปกรณ  จริยธรรมและกฏหมายที่เก่ียวของ  
เวชศาสตรฟนฟูชุมชน ติดตอสื่อสารกับผูปวย การเขียนภาพฉายแบบตางๆ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพ 
ตัด 
 
SIPO   261   Introduction to Prosthetics & Orthotics 2                                 2 (1-4-4) 
ศรกอ  ๒๖๑  กายอุปกรณขั้นแนะนํา ๒             ๒ (๑-๔-๔) 
Prerequisite : Has been studied or study with course of (SIPO 122)  
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา (ศรกอ ๑๒๒)  

Machine  and Material in prosthetics and orthotics; basic skills in Prosthetics & Orthotics. 
เครื่องจักรและวัสดุกายอุปกรณในงานกายอุปกรณ   วัสดุและทักษะดานกายอุปกรณ 

 
กลุมวิชากายอุปกรณ        ๘๕ หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 
SIPO   271  Orthotics 1                                        3 (3-0-6)       
ศรกอ  ๒๗๑ กายอุปกรณเสริม ๑                 ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : Has been studied or study with courses of SIAN 221, SIPO 201 and SIPO 202    
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา  ศรกว ๒๒๑ , ศรกอ ๒๐๑ และ ศรกอ ๒๐๒ 

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 องคประกอบ การประดิษฐการจัดทํา   
การลองสวมและการปรับปรุงกายอุปกรณเสริมสําหรับเทาและขอเทาที่ใชในโรคหรือภาวะผิดปกติ  ที่เก่ียวของ 

SIPO  272   Orthotic Practice 1                                                          4 (0-6@-20) 
ศรกอ  ๒๗๒  ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๑ ๔ (๐-๖@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with course of (SIPO 161) and (SIPO 261)   
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา (ศรกอ ๑๖๑) และ (ศรกอ ๒๖๑) 

Application of the principles and practice techniques of the ankle and foot orthoses:  evaluation,  
prescription considerations, biomechanics, components, fabrication, fitting and modifying for the associated  



หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ)          มคอ. ๒ 
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 ๕๐  

pathologies during supervised laboratory practice and patient fittings; professional ethics; patient’s right; good  
human relations.  

การปฏิบัติเทคนิคการทํากายอุปกรณเสริมสําหรับเทาและขอเทาต้ังแต การประเมิน การพิจารณาคําสั่งการ
รักษา ชีวกลศาสตร องคประกอบ   การประดิษฐจัดทําและการลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณเสริมสําหรับเทา
และขอเทาที่ใชในโรคหรือภาวะผิดปรกติที่เก่ียวของภายใตการกํากับดูแล พรอมทั้งจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูปวย 
และมนุษยสัมพันธที่ดี 

 
SIPO  281   Prosthetics 1                                           3 (3-0-6) 
ศรกอ  ๒๘๑  กายอุปกรณเทียม ๑                          ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : Has  been  studied  or  study  with courses of SIAN 221 , SIPO 201 and SIPO 202   
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกว ๒๒๑, ศรกอ ๒๐๑ และ ศรกอ ๒๐๒ 

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

ความบกพรองทางกาย ทางจิตใจและการทําหนาที่ของการสูญเสียระยางคในระดับใตเขา  ระดับการตัดที่
ตางกัน   การดูแลทางการแพทย การดูแลกอนและหลังการผาตัด การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร 
องคประกอบและวัสดุที่ใช        หลักการประดิษฐจัดทํา การจัดแนว และ การลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ
เทียมในระดับใตเขา 
 
SIPO   282   Prosthetic Practice 1                                      4 (0-6@--20) 
ศรกอ  ๒๘๒  ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๑               ๔ (๐-๖@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with courses of SIPO 161 and SIPO 261   
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา  ศรกอ ๑๖๑ และ ศรกอ ๒๖๑ 

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

การปฏิบัติเพ่ือดูแลความบกพรองทางกาย ทางจิตใจและการทําหนาที่ของผูที่สูญเสียระยางคในระดับใต
เขา  ระดับการตัดที่แตกตางกัน   การประเมิน การดูแลทางการแพทย การดูแลกอนและหลังการผาตัด การพิจารณา
คําสั่งการรักษา   ชีวกลศาสตร องคประกอบและวัสดุที่ใช หลักการประดิษฐจัดทํา การจัดแนว และ การลองสวม
และปรับปรุงกายอุปกรณเทียมในระดับใตเขา ทั้งจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูปวย มนุษยสัมพันธที่ดี 

 

SIPO  291   Clinical Orthotics and Prosthetics 1                                          4 (0-6@--20) 
ศรกอ  ๒๙๑  กายอุปกรณคลินิก ๑                  ๔ (๐-๖@-๒๐) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 



หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ)          มคอ. ๒ 
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 ๕๑  

Clinical practice and application of transtibial prosthetic and foot / ankle foot   orthotic principles to  
assigned patients under supervision Emphasizing in patient assessment, prescription recommendation, and  
fabrication techniques; professional ethics; patient’s right; good human relations.  

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือทํากายอุปกรณเทียมระดับใตเขาและกายอุปกรณเสริมระดับเทา   ขอเทา  ตามที่
ไดรับมอบหมายภายใตการกํากับดูแล เนนการตรวจประเมิน การเสนอแนะและทํากายอุปกรณที่เหมาะสม ทั้ง

จริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูปวย มนุษยสัมพันธที่ดี 
 

SIPO   361   Upper Limb Orthotics and Prosthetics                         3 (3-0-6) 
ศรกอ  ๓๖๑  กายอุปกรณแขน                                         ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : Has  been  studied  or study  with courses of SIAN  221 , SIPO  201  and     SIPO  202  
วิชาบังคับกอน  :  เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกว ๒๒๑, ศรกอ ๒๐๑ และ ศรกอ ๒๐๒ 

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 องคประกอบการประดิษฐจัดทําและการ
ลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณสําหรับแขนและมือที่ใชในโรคหรือภาวะผิดปรกติที่เก่ียวของ 
 
SIPO   362   Upper Limb Orthotics and Prosthetics Practice                   4 (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๖๒  ปฏิบัติการกายอุปกรณแขน                  ๔ (๐-๖@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with courses of SIPO 161 and SIPO 261  
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกอ ๑๖๑ และ ศรกอ ๒๖๑ 

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

การประยุกตหลักการและฝกปฏิบัติเทคนิคการทํากายอุปกรณเสริมและเทียมสําหรับแขนและมือต้ังแต     
การประเมิน การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร องคประกอบ การประดิษฐจัดทํา และการลองสวมและ 
ปรับปรุงกายอุปกรณเสริมและเทียมสําหรับแขนและมือที่ใชในโรคหรือภาวะผิดปรกติที่เก่ียวของ  ทั้งจริยธรรม 
วิชาชีพ สิทธิผูปวย มนุษยสัมพันธที่ดี 

 
SIPO   371   Orthotics 2                                         3 (3-0-6) 
ศรกอ  ๓๗๑  กายอุปกรณเสริม ๒                   ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : Has  been  studied  or study  with courses of SIAN  221 ,SIPO  201  and    SIPO  202   
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกว ๒๒๑, ศรกอ ๒๐๑ และ ศรกอ ๒๐๒ 

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

เทคนิคการประเมิน การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร องคประกอบ การประดิษฐ จัดทําและการ
ลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณเสริมขาระดับเหนือขอเทา (เขา , สะโพก) เทาและขอเทาที่ใชในโรคหรือภาวะ
ผิดปรกติที่เก่ียวของ 
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 ๕๒  

 

SIPO   372   Orthotic Practice 2                                      4 (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๗๒  ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๒ ๔ (๐-๖@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with courses of SIPO 161 and SIPO 261   
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกอ ๑๖๑ และ ศรกอ ๒๖๑ 

Application of the principles and practice techniques of the hip and/or kneeOrthotics  under 
supervision; evaluation, prescription considerations, biomechanics,  Components, fabrication, fitting and 
modifying the mentioned   others for with the associated  pathologies ; professional ethics; patient’s right; good 
human relations.   

ประยุกตหลักการและการปฏิบัติเทคนิคการทํากายอุปกรณเสริมขาระดับเหนือขอเทา (เขา , สะโพก) 
ภายใตการกํากับดูและการประเมิน การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร องคประกอบ การประดิษฐจัดทํา และ 
การลองสวมและปรับปรุง กายอุปกรณเสริมขาระดับเหนือขอเทา (เขา , สะโพก) และขอเทาที่ใชในโรคหรือภาวะ
ผิดปรกติที่เก่ียวของ  ทั้งจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูปวย มนุษยสัมพันธที่ดี 

 
SIPO   373   Orthotics 3                                         2 (2-0-4) 
ศรกอ  ๓๗๓  กายอุปกรณเสริม ๓                            ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite : Has been studied or study with courses of SIAN 221 , SIPO 201 and    SIPO 202   
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกว ๒๒๑, ศรกอ ๒๐๑ และ ศรกอ ๒๐๒ 

Review of biomechanics of spine ; Spinal deformity Disease of the spine. Spine fracture; Gross spinal 
orthosis ; CO (Cervical orthotics) LSO (lumbosacral orthotics).TLSO (Thoracolumbosacral orthosis). CTLSO 
(Cervicothoracolumbosacral  orthotics). 

 การทบทวนชีวกลศาสตรของกระดูกสันหลัง  โรคและภาวะผิดรูปของกระดูกสันหลัง  ภาวะกระดูก  สัน
หลังหัก  กายอุปกรณเสริมลําตัวและคอแบบตางๆ 

 
SIPO   374   Orthotic Practice 3                                               3 (0-4@-20) 
ศรกอ  ๓๗๔  ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๓                        ๓ (๐-๔@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with courses of SIPO 161 and SIPO 261   
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกอ ๑๖๑ และ ศรกอ ๒๖๑ 

Doctor's prescription. Patient care, communication. Measuring. Designing and Casting. Modification of  
plaster mold. Bending uprights and bands. Molding plastics. Orthotic fitting, Modification of the orthoses 
Finishing of the orthoses, emphasizing on spinal orthosis ; professional ethics; patient’s right; good human 
relations. 

คําสั่งการรักษา การดูแลและสื่อสารกับผูปวย  การวัด การออกแบบการหลอแบบ  การข้ึนรูป การแตงและ
ดัดแปลงหุนปูน  การฝกปฏิบัติทําช้ินสวนโลหะ  การขึ้นรูปพลาสติก  การทดลองแบบและการทําขั้นสุดทายของ
กายอุปกรณเสริมเนนกายอุปกรณเสริมกระดูกสันหลัง  ทั้งจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูปวย มนุษยสัมพันธที่ดี 

 

SIPO  381    Prosthetics 2                                           3 (3-0-6) 
ศรกอ  ๓๘๑  กายอุปกรณเทียม ๒                                ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : Has  been  studied  or study  with courses of SIAN  221 , SIPO  201  and SIPO  202   
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 ๕๓  

วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกว ๒๒๑, ศรกอ ๒๐๑ และ ศรกอ ๒๐๒ 
Physical, mental and functional deficits that result from limb loss following transfemoral amputation. 

Differing levels of amputation; medical management; pre and postoperative prosthetic care; prescription 
considerations; biomechanics; prosthetic materials and components; and principles of fabrication, fit, and 
dynamic alignment.  

ความบกพรองทางกายทางจิตใจและการทําหนาที่เกิดจากสูญเสียระยางคในระดับเหนือเขา ระดับของการ
ตัดที่แตกตางกัน  การดูแลทางการแพทย  การดูแลกอนและหลังการผาตัด  การพิจารณาคําสั่งการรักษา  ชีวกล
ศาสตร  องคประกอบและวัสดุที่ใชหลักการประดิษฐจัดทําการจัดแนวและการลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ
เทียมในระดับเหนือเขา 

 
SIPO   382   Prosthetic Practice 2                                    4 (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๘๒  ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๒                ๔ (๐-๖@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with courses of SIPO 161 and SIPO 261   
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกอ ๑๖๑ และ ศรกอ ๒๖๑ 

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

 การปฏิบัติเพ่ือดูแลความบกพรองทางกาย  ทางจิตใจและการทําหนาที่ของผูที่สูญเสียรยางคในระดับ
เหนือเขา   ระดับการตัดที่แตกตางกัน   การประเมิน   การดูแลทางการแพทย   การดูแลกอนและหลังการผาตัด  การ
พิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร  องคประกอบและวัสดุที่ใช หลักการประดิษฐจัดทํา  การจัดแนว และการ
ลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณเทียมในระดับเหนือเขาทั้งจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูปวย มนุษยสัมพันธที่ดี 

 
SIPO   391  Clinical Orthotics and Prosthetics 2                                    4 (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๙๑  กายอุปกรณคลินิก ๒                 ๔ (๐-๖@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with course of SIPO 291  
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา (ศรกอ ๒๙๑)  

Clinical  prosthetic  application  of  transfemoral  prosthetic , and  KAFO , HO  principles to assigned  
patients under  supervision. Emphasizing on patient assessment, prescription recommendation, and  fabrication  
techniques ; professional ethics; patient’s right; good human relations.  

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือทํากายอุปกรณเทียมระดับเหนือเขา  และกายอุปกรณเสริมขาระดับเหนือขอเทา   
(เขา , สะโพก) ตามท่ีไดรับมอบหมายภายใตการกํากับดูแลต้ังแตการตรวจประเมินการเสนอแนะและทํากาย
อุปกรณ ที่เหมาะสม  ทั้งจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูปวย มนุษยสัมพันธที่ดี 
  
SIPO   392   Clinical Experience 1                            4 (0-4@-20) 
ศรกอ  ๓๙๒   ประสบการณคลินิก ๑                                   ๔ (๐-๔@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with course of SIPO 391  
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วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกอ ๓๙๑  
Supervised practice in the field through placement in Siriraj and/or collaborating center such as  

Sirindhorn National Medical Rehabilitation Center: assessment, suggestion and manufacturing the appropriate  
lower  limb  orthosis / prosthesis ; professional ethics; patient’s right; good human relations.  

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือทํากายอุปกรณขาชนิดตางๆตามที่ไดรับมอบหมายภายใตการกํากับดูแลใน

สถาบันฝกอบรม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลและหรือสถาบันรวม เชน ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยแหงชาติต้ังแตการตรวจประเมิน การเสนอแนะและทํากายอุปกรณที่เหมาะสม  ทั้งจริยธรรมวิชาชีพ 
สิทธิผูปวย มนุษยสัมพันธที่ดี 

 
SIPO   393  Clinical Orthotics and Prosthetics 3                          4 (0-4@-20) 
ศรกอ  ๓๙๓  กายอุปกรณคลินิก ๓                 ๔ (๐-๔@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with course of SIPO 391  
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกอ ๓๙๑  

Clinical practice under supervision to manufacture orthosis / prosthesis to assigned patients: assessment, 
prescription recommendation, and fabrication techniques ; professional ethics; patient’s right; good human 
relations.  

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือทํากายอุปกรณตามที่ไดรับมอบหมายภายใตการกํากับดูแลต้ังแตการตรวจ

ประเมิน การเสนอแนะและทํากายอุปกรณที่เหมาะสม  ทั้งจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูปวย มนุษยสัมพันธที่ดี 
 
SIPO   394  Clinical Experience 2                             3 (0-4@-20) 
ศรกอ  ๓๙๔  ประสบการณคลินิก ๒                            ๓ (๐-๔@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with course of SIPO 391  
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกอ ๓๙๑ 

Supervised practice in the field through placement in Siriraj and/or collaborating center such as Sirindhorn 
National Medical Rehabilitation Center:  assessment, suggestion and manufacturing the appropriate orthosis / 
prosthesis ; professional ethics; patient’s right; good human relations.    

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือทํากายอุปกรณชนิดตางๆตามที่ไดรับมอบหมายภายใตการกํากับดูแลในสถาบัน

ฝกอบรม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลและหรือสถาบันรวม เชน ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทยแหงชาติ   ต้ังแต การตรวจประเมิน การเสนอแนะและทํากายอุปกรณที่เหมาะสม  ทั้งจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิ
ผูปวย มนุษยสัมพันธที่ดี 
 
SIPO   471  Orthotics Advance                       4 (2-2@-20) 
ศรกอ  ๔๗๑  กายอุปกรณเสริมขั้นสูง              ๔ (๒-๒@-๒๐) 
Prerequisite : Pass all examination of the 3rd academic year 
วิชาบังคับกอน : สอบผานทุกรายวิชาของชั้นปที่ 3   

Orthotic science and practice for some specific conditions; clubfoot, scoliosis and so on ; professional 
ethics; patient’s right; good human relations  
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กายอุปกรณเสริมสําหรับภาวะเฉพาะ: เทาปุก, หลังคด และอื่นๆ  ทั้งจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูปวย มนุษย
สัมพันธที่ดี 

 

SIPO   481  Prosthetics 3                                           3 (3-0-6) 
ศรกอ  ๔๘๑  กายอุปกรณเทียม ๓                   ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite : Has  been  studied  or study  with courses of SIAN  221 , SIPO  201  and SIPO  202 
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกว ๒๒๑, ศรกอ ๒๐๑ และ ศรกอ ๒๐๒ 

Physical , mental  and  functional  deficits  that  result  from differing levels of amputation; partial  foot  
amputation, ankle disarticulation, knee disarticulation, and  hip disarticulation. medical management; pre and 
postoperative prosthetic care; prescription considerations; biomechanics; prosthetic materials and components; 
and principles of fabrication, fit, and dynamic alignment.  

ความบกพรองทางกาย  ทางจิตใจและการทําหนาที่ของผูที่เทาขาดบางสวน  ขาขาดระดับ        
                       ขอเทา  ระดับขอเขา หรือขอสะโพก  การดูแลทางการแพทย  การดูแลกอนและหลังการผาตัด   การ  

พิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร องคประกอบและวัสดุที่ใช หลักการประดิษฐจัดทําการจัดแนว  
และการลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณเทียมในระดับดังกลาว 

 

SIPO   482   Prosthetic Practice 3                                   4 (0-6@-20) 
ศรกอ  ๔๘๒  ปฏิบัติการกายอุปกรณเทียม ๓               ๔ (๐-๖@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with courses of SIPO 161 and SIPO 261   
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกอ ๑๖๑ และ ศรกอ ๒๖๑ 

Demonstration and practice about the physical and functional deficits that result    from limb loss  
following partial foot amputation ,ankle disarticulation  knee disarticulation and  hip differing levels of  
amputation ; assessment; medical management; pre and postoperative prosthetic care; prescription considerations;  
biomechanics; prosthetic materials and components; and principles of fabrication, fit, and dynamic alignment ;  
professional ethics; patient’s right; good human relations.  

การปฏิบัติเพ่ือดูแลความบกพรองทางกาย     ทางจิตใจและการทําหนาที่ของผูที่สูญเสียขาในระดับขอเทา 
ขอเขา  หรือขอสะโพก  รวมทั้งกรณีเทาขาดบางสวน ระดับการตัดที่แตกตาง  การประเมิน การดูแลทางการแพทย 
การดูแลกอนและหลังการผาตัด การพิจารณาคําสั่งการรักษา  ชีวกลศาสตร องคประกอบและวัสดุที่ใช การ

ประดิษฐจัดทํา การจัดแนว และ การลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณเทียมในระดับดังกลาว  ทั้งจริยธรรมวิชาชีพ 
สิทธิผูปวย มนุษยสัมพันธที่ดี 

 

SIPO   483   Prosthetics Advance                         4 (2-2@-20) 
ศรกอ  ๔๘๓  กายอุปกรณเทียมขั้นสูง                ๔ (๒-๒@-๒๐) 
Prerequisite : Pass all examination of the 3rd academic year 
วิชาบังคับกอน : สอบผานทุกรายวิชาของชั้นปที่ 3   

Advance prosthetic science and practice. 
กายอุปกรณเทียมขั้นสูง และการฝกปฏิบัติ 
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SIPO   491  Clinical Orthotics and Prosthetics 4                                4 (0-4@-20) 
ศรกอ  ๔๙๑  กายอุปกรณคลินิก ๔                 ๔ (๐-๔@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with course of SIPO 353  
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกอ ๓๕๓  

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

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือทํากายอุปกรณตามที่ไดรับมอบหมายภายใตการกํากับดูแลต้ังแตการตรวจ

ประเมิน การเสนอแนะและทํากายอุปกรณที่เหมาะสม พรอมทั้งจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิผูปวย และมนุษยสัมพันธที่ดี 
 

SIPO   492  Clinical Experience 3                             4 (0-5@-20) 
ศรกอ  ๔๙๒  ประสบการณคลินิก ๓                            ๔ (๐-๕@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with course of SIPO 394  
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกอ ๓๙๔  

Supervised clinical practice including orthosis and prosthesis provision  in the field through placement 
in local hospital or organization; Seminar at the end of the internship to summarize the main concepts in 
“Prosthetics  and Orthotics. 

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือทํากายอุปกรณชนิดตางๆตามท่ีไดรับมอบหมายภายใตการกํากับดูแลใน

โรงพยาบาลตางๆ หรือองคกรที่ใหบริการทางกายอุปกรณต้ังแตการตรวจประเมิน การเสนอแนะและทํากาย
อุปกรณที่เหมาะสม  การจัดหาและการสงมอบ  รวมท้ังมีการสัมมนาเพ่ือสรุปแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเมื่อสิ้นสุด
การฝกปฏิบัติ 

 
SIPO   493  Clinical Experience 4                            4 (0-5@-20) 
ศรกอ  ๔๙๓  ประสบการณคลินิก ๔                 ๔ (๐-๕@-๒๐) 
Prerequisite : Has been studied or study with course of SIPO 492  
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาหรือศึกษารวมกับวิชา ศรกอ ๔๙๒ 

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

การปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือทํากายอุปกรณชนิดตางๆ   ตามท่ีไดรับมอบหมายภายใตการกํากับดูแลใน
โรงพยาบาลตางๆหรือองคกรที่ใหบริการทางกายอุปกรณต้ังแตการตรวจประเมิน  การเสนอแนะและทํากาย
อุปกรณที่เหมาะสมรวมทั้งการบริหารจัดการ และมีการสัมมนาเพ่ือสรุปแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการ
ฝกปฏิบัติ 

 
 



หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ)          มคอ. ๒ 
_______________________________________________________________________________ 

 ๕๗  

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต 
 

 
กลุมวิชาเลือก (ชวงท่ี ๑, ๒ และ ๓) ๖ หนวยกิต#๓ 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-คนควา) 
LACH  171   Chinese 1                       3 (2-2-5) 
ศศภจ  ๑๗๑  ภาษาจีน  ๑       ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Pronunciation practice in vowels, consonants, tones, and Mandarin Chinese phonetic alphabet (Pinyin); 

and basic skills in listening, speaking, reading, and writing within 300 Chinese characters. 

ฝกการออกเสียงภาษาจีนกลางทางดานสระ พยัญชนะ วรรณยุกต  และการเขียนภาษาจีนกลางโดยใชตัวอักษร 

โรมัน  (Pinyin Romanization) ทักษะพ้ืนฐานในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนใน 

วงคําศัพทภาษาจีน ๓๐๐ คํา 
 

LACH  172   Chinese 2                       3 (2-2-5) 
ศศภจ  ๑๗๒  ภาษาจีน  ๒       ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Pronunciation practice in vowels, consonants, tones, and Mandarin Chinese  

Phonetic  alphabet (Pinyin); and basic skills in listening, speaking, reading, and writing within  

300 Chinesecharacters. 

ฝกการออกเสียงภาษาจีนกลางทางดานสระ พยัญชนะ วรรณยุกต  และการเขียนภาษาจีนกลางโดยใชตัวอักษร 

โรมัน  (Pinyin Romanization) ทักษะพ้ืนฐานในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนในวงคําศัพทภาษาจีน ๓๐๐ คํา 

 
LAEN  105   English Level 3                                                                       3 (2-2-5) #1 
ศศภอ  ๑๐๕  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓                                                           ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and 
probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, unity and 
transition; listening comprehension; listening for the    main idea; listening for specific details; and making 
inferences. 

การอานขอความและการเขียนทั้งระดับประโยค  และระดับยอหนาที่เก่ียวกับสัดสวน   ความถ่ีและความ
นาจะเปน  รูปราง  การวัด  การเปรียบเทียบและการเปรียบตาง  คําจํากัดความและการ จําแนก  การเขียนอยางมี
เอกภาพ  การใชคําเช่ือม  การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ    การฟงเพ่ือรายละเอียดจําเพาะ  และการทําการอนุมาน  
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LAEN  106   English Level 4                                                                 3 (2-2-5) #1 
ศศภอ  ๑๐๖  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔                                                          ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Integration in four language skills:  listening, speaking, reading and writing; listening  comprehension 
for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages on various topics and 
making conclusions; and writing systematically about particular issues of those topics at the sentence and 
paragraphs levels. 

บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟง  การพูด  การอานและการเขียน)  การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญและใน
รายละเอียด  การอภิปรายตามหัวขอที่กําหนด  การอานบทอานในเรื่องที่หลากหลายและทําการสรุปและเขียนอยาง
มีระบบในระดับประโยค และระดับยอหนาซึ่งเก่ียวกับประเด็นที่สัมพันธกับบทอาน 
               
LAEN  107    English Level 51                                                                 3 (2-2-5) #1 
ศศภอ  ๑๐๗  ภาษาอังกฤษ ระดับ ๕                                                          ๓ (๒-๒-๕)#๑ 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Integrated skills in English for academic purposes; self-expression in paragraphs leading to the essay 
level; using everyday and field-related  topics, with emphasis on both written discussion and oral presentations. 

การใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและภาษาอังกฤษเฉพาะทางในการฟง การพูด การอาน และการเขียน การ
อภิปราย และการนําเสนอผลงาน และการเขียนในระดับเรียงความ 

 
LAFR   141   Elementary French 1                                3 (2-2-5) 
ศศภฝ  ๑๔๑  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน  ๑               ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 
               Elementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use: listening, speaking, 
reading and writing skills, focusing on everyday language use. 

คําศัพทและหลักไวยากรณเบื้องตนภาษาฝรั่งเศส  ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสขั้นพ้ืนฐานในดานการฟง  
การพูด  การอาน  การเขียน  โดยเนนการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
       
LAFR    142   Elementary French 2                      3 (2-2-5) 
ศศภฝ   ๑๔๒  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน  ๒                 ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

A further of proficiency in language use: listening, speaking, reading and writing 
skills, using vocabulary and grammar at a higher level. 

ทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสในดานการฟง การพูด  การอาน  และการเขียนโดยใชหลักไวยากรณและวง 
ศัพทในระดับที่สูงขึ้น 
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LAJP    161   Elementary Japanese 1                            3 (2-2-5) 
ศศภญ  ๑๖๑  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน  ๑                            ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters; elementary Japanese  grammatical 
structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese  vocabulary  and syntactic structures used in daily life. 

ฝกอานและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ   หลักไวยากรณ  ภาษาญี่ปุนเบื้องตน   โดยเนนทักษะการ
ฟง พูด อาน และเขียน ใหรูจักใชคําศัพทและรูปประโยคท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
 
LAJP    162   Elementary Japanese 2                       3 (2-2-5) 
ศศภญ  ๑๖๒  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน  ๒                 ๓ (๒-๒-๕) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

    Practice in listening, speaking, reading and writing more Japanese characters; more complex 
Japanese structures and grammar; quantifiers of nouns; adverbs; conjunctions; conjugation of verbs; and simple 
sentences and some others. 

 ฝกการฟง การพูด การอาน  การเขียนอักษรญี่ปุน มากขึ้น  โครงสราง  และไวยากรณญี่ปุน ที่ซับซอน 
มากขึ้น   ตัวบงปริมาณของนาม  วิเศษณ   สันธาน  การผันคํากริยา  ประโยคสามัญและอื่น ๆ 
 
MURP  101  Conflict  Transformation  by  Peaceful  Means                3 (3-0-6) 
ศพสต  ๑๐๑  การแกไขความขัดแยงโดยสันติวิธี                ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน  :  - 

Theory  of  conflict  resolution, conflict  prevention, conflict  analysis, conflict  transformation, 
restorative  justice, peace  communication, deep-listening  dialogue, mindful  mediation, conflict  from religious 
perspectives, non-violent  actions, case studies of conflict  transformation and nonviolent  action in the deep 
South. 

ทฤษฎีความขัดแยง  การปองกันมิใหความขัดแยงเปล่ียนเปนความรุนแรง  การวิเคราะหความขัดแยง การ
เปลี่ยนแปลงความขัดแยง ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท การสื่อสารเพื่อสันติ  การสาน เสวนาที่เนนการฟงอยาง
ลึกซึ้ง  การไกลเกล่ียแบบมีสติ  ความขัดแยงในมุมมองทางศาสนา  ปฏิบัติการไรความรุนแรง  กรณีศึกษาความ
ขัดแยงและการใชสันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
MSID  101   Music  Appreciation                    2 (1-2-3) 
วศสว  ๑๐๑  ดนตรีวิจักษณ          ๒ (๑-๒-๓) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน:  - 

Meaning of music. Music and aesthetics. Acknowledged music literatures both Western art music and 
Thai music. Contents and forms of various musical styles from the past to present. Biographies of the famous 
composers. Listening music for enhancing student’s learning of music literatures and styles. 
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ความหมายของดนตรี ดนตรีกับสุนทรียศาสตร วรรณกรรมดนตรีศิลปที่ไดรับการยกยองทั้งดนตรีสากล
และดนตรีไทย  เน้ือหาและรูปแบบของดนตรีสไตลตางๆ จากอดีตจนถึงปจจุบัน  ชีวประวัติของนักดนตรีและนัก
ประพันธคนสําคัญ ๆ ที่มีช่ือเสียง  ฟงดนตรีเพ่ือเสริมการเรียนรูวรรณกรรมดนตรีและสไตลตางๆ ของดนตรี   

 
MSID  102   Chorus                                   2 (1-2-3) 
วศสว  ๑๐๒  ขับรองประสานเสียง         ๒ (๑-๒-๓) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน  :  - 

 Basic vocal skills both solo singing and group singing. Rudiments of music theory concerning the 
choral methods. Training of musicianship and conducting responsibility as well as expressive postures of choral 
performance. Singing chorus commencing from simple selected choral works up through the intermediate level 
covering the classical, jazz, and popular styles. 

ปฏิบัติขับรองโดยฝกทักษะพ้ืนฐานของการขับรองทั้งเด่ียวและกลุม   ทฤษฎีดนตรีเบื้องตนที่ 

 เก่ียวกับวิธีการขับรองประสานเสียง    ฝกความเปนนักดนตรี   และการตอบสนองตอการอํานวยเพลง  
 รวมทั้งการแสดงออก  แสดงออกของทาทางตาง ๆ ในขณะขับรอง  ปฏิบัติขับรองประสานเสียงบทเพลง 

อยางงายจากระดับกลางที่มีความยาวไมมากเกินไป  ฝกหัดขับรองเพลงทั้งสไตลคลาสสิก แจสและ ปอพพูลา 
 

SHCE   144  Principles of Communication       2 (2-0-4) 
สมสค  ๑๔๔  หลักการสื่อสาร            ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

The importance of communication information transferring understanding  language usage behavior of 
sender and receiver personality and communication effective communication    problems in communication.  

ความสําคัญของการสื่อสาร  การถายทอดขอมูลขาวสาร  วิธีการถายทอด  ความเขาใจการใช 
ภาษา  พฤติกรรมของผูสื่อสารกับผูรับสื่อสาร  บุคลิกภาพของบุคคลที่มีตอการสื่อสาร  การสื่อสารที่มี 
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งปญหาตาง ๆ ในการสื่อสาร 
 
SHCE   306   Applied Psychology             2 (0-2-4) 
สมตน  ๓๐๖   จิตวิทยาประยุกต       ๒ (๐-๒-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน  :  - 

Apply psychological concept to daily life both in private life and occupation emphasis in personal life 
and work. 

การประยุกตหลักจิตวิทยาในชีวิตประจําวัน ทั้งในสวนตัวและในอาชีพ เนนปญหาในชีวิตสวนตัวและการทํางาน 
 
SHHU  103   Art Appreciation                  3 (3-0-6) 
สมมน  ๑๐๓  ศิลปวิจักษณ                    ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 
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Evolution of fine art from pre-historical period to civilizations of ancient Egypt, Greek,  
and Roman antiquity, Middle Ages, Renaissance, Baroque, Rococo, Neo-classicism, up to the present time 
including traditional Thai art in Thai mural painting, styles of Buddha images and Thai architectural styles in 
Buddhist temples in Thailand. 

วิวัฒนาการของวิจิตรศิลปจากสมัยกอนประวัติศาสตร  ไปสูอารยธรมของสมัยอารยธรรมอียิปต    กรีก   
โรมัน    และสถานที่โบราณ    ยุโรปสมัยกลาง    สมัยฟนฟูศิลปวิทยาการสมัยใหม     การประดิดประดอยเหลือเฟอ
ศิลปะยุคปจจุบัน  รวมท้ังศิลปะของไทย ในจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรูปสมัยตางๆ และรูปแบบสถาปตยกรรม
ไทยยุคตางๆ จากวัดในประเทศไทย 
 
SHHU  107    Medical Ethics                                        2 (2-0-5) 
สมมน  ๑๐๗  จริยศาสตรทางการแพทย                               ๒ (๒-๐-๕) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Meaning  of medical ethics and relation between ethics and medicine. Features of ethical  reasons. 
Analysis of ethical problems relating to medicine and nursing such as role, duty  and  responsibility, impersonal  
attitude  of physicians  and nurses, physician-patient relationship,  nurse-patient relationship,  human  
experimentation,  abortion, reproductive technologies, organ transplantation, genetic control, strikes, and other 
ethical problems concerning medical and public health personnel. 

ความหมายของจริยศาสตรการแพทย   และความสัมพันธระหวางจริยศาสตรกับการแพทย ลักษณะของ
การใชเหตุผลทางจริยศาสตร    วิเคราะหปญหาจริยธรรมที่เก่ียวของกับการแพทยและการพยาบาล  เชน  บทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบ   ทัศนคติแบบวางเฉยของแพทย  พยาบาล ความสัมพันธระหวางแพทย  พยาบาล  และ
คนไข การทดลองหรือวิจัยในคน   การทําแทง   เทคโนโลยีการผสมเทียม   การปลูกถายอวัยวะ  การควบคุมทาง
พันธุกรรม    การนัดหยุดงาน   และปญหาจริยธรรมอื่น ๆ  ที่เก่ียวกับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 
 
SHHU  112   Group Dynamics and Teamwork      2 (2-0-4) 
สมมน  ๑๑๒  พลวัตของกลุมและการทํางานเปนทีม        ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Theories of teamwork, group – gathering behaviors, process of working in team, roles and 
characteristics of leadership, effective teamwork, group communication, human relations, personality 
development, decision- making and group- conflict solution. 

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับการทํางานเปนกลุม พฤติกรรมการรวมกลุม กระบวนการทํางานเปนกลุม บทบาทและ
ลักษณะเฉพาะของภาวะผูนํากลุมที่มีประสิทธิภาพ  การสื่อสารภายในกลุม  การสรางมนุษยสัมพันธ  และพัฒนา
บุคลิกภาพ  การตัดสินใจ  และการแกปญหาความขัดแยงของกลุม   

 
SHHU   125   Professional Code of  Ethics      2 (2-0-4) 
สมมน  ๑๒๕  จรรยาบรรณวิชาชีพ         ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

http://intranet.mahidol/op/oraa/cb_old/CB .old_laksu/Old_laksu- social/SHHU ๑๒๕_eng.doc�
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Concepts and ethical principles of people in various professions such as journalists, Politicians, 
businessmen, doctors, government officials, policemen, soldiers, etc. Ethical  Problems  in  the professions  and  
the  ways  to  resolve them. 

แนวความคิดและหลักการจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพตางๆ เชน นักหนังสือพิมพนักการเมือง   
นักธุรกิจ แพทย ขาราชการ ตํารวจ ทหาร ฯลฯ ประเด็นปญหาทางดานจริยธรรมในวิชาชีพน้ันๆ  และแนว ทางแกไข
ปญหา 
    
SHSS  103   Man and Society                              3 (3-0-6) 
สมสค  ๑๐๓  มนุษยและสังคม               ๓ (๓-๐-๖) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

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

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา    จิตวิทยาประกอบดวยแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ  การ
รับรู  แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  อารมณ  และทัศนคติ  สังคมวิทยาประกอบดวย  โครงสรางสังคมวัฒนธรรม  สถาบัน
สังคมและการขัดเกลาทางสังคมตอปญหาสังคมและสุขภาพ 

 
SHSS   125   Introduction to Political Science and Thai Politics                2 (2-0-4) 
สมสค  ๑๒๕  หลักรัฐศาสตรและการเมืองการปกครองไทย       ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Political science and politics:  democracy and authoritarian  History of Thai politics  constitution  
political party  election  political institution  parliament government  public administration  political pollution and 
good governance  political powers   comparative Thai politics with other nations    political change and future.  

ขอบขายวิชารัฐศาสตรและการเมือง  ลัทธิการเมืองแบบประชาธิปไตยและแบบเผด็จการ ประวัติศาสตร
การเมืองไทย  รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง  การเลือกต้ัง  สถาบันทางการเมือง  รัฐสภา รัฐบาล   การบริหารราชการ
แผนดิน  มลพิษทางการเมืองและธรรมาภิบาล พลังทางการเมือง  และการเปรียบเทียบระหวางการเมืองของไทยกับ
นานาประเทศ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและแนวโนมในอนาคต 

 
SHSS  130   Principles of Economics                    2 (2-0-4) 
สมสค  ๑๓๐  หลักเศรษฐศาสตร       ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Macroeconomics and Microeconomics, basic economic problem,economic units and economic flows   
price mechanism   price determination by demand and supply  elasticity of 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.  
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เศรษฐศาสตรมหภาคและเศรษฐศาสตรจุลภาค ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หนวยเศรษฐกิจและกระแส
หมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การกําหนดขึ้นเปนราคาโดยอุปสงคและอุปทาน ความยืดหยุนของ
อุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผูผลิต    การต้ังราคาและผลผลิตในตลาด
แบบตาง ๆ รายไดประชาชาติ การกระจายรายไดการเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอ เงินฝด ตลาดแรงงานและ
การวางงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย 

 
SHSS   135   Health Economics                      2 (2-0-4) 
สมสค  ๑๓๕   เศรษฐศาสตรสุขภาพ      ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน  :  - 

Health problem in economic theory   Concepts and economic mechanisms applying to health problem  
the demand and supply of health service  characteristics of health service  types of market   economic 
development and health care system   International trade and multinational company in health care industry   
Public health budgeting  Health assurance Cost and evaluation of health care project.   

ปญหาสุขภาพในทัศนะของทฤษฎีเศรษฐศาสตร แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ 
  ประยุกตกับประเด็นของสุขภาพ   อุปสงคและอุปทานของบริการสุขภาพ ลักษณะของบริการสุขภาพ ประเภทของ

ตลาด การพัฒนาเศรษฐกิจกับการทํางานของระบบสุขภาพ รวมถึงการคาระหวางประเทศกับบรรษัทขามชาติใน
อุตสาหกรรมสุขภาพ การคลังสาธารณสุข การประกันสุขภาพ และตนทุนกับการประเมินโครงการสุขภาพ 

 
SHSS  140   General Psychology               2 (0-2-4) 
สมสค  ๑๔๐  จิตวิทยาท่ัวไป                     ๒ (๐-๒-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

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

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู แรงจูงใจ การเรียนรู บุคลิกภาพ อารมณทัศนคติ  สุขภาพจิต การ
ปรับตัว การวัดทางจิตวิทยา และการประยุกตหลักจิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 

 
SHSS  250   Public Health Laws & Regulations                    2 (2-0-4) 
สมศค  ๒๕๐  กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุข    ๒ (๒-๐-๔) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน  :  - 

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

 
 
 



หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  (นานาชาติ)          มคอ. ๒ 
_______________________________________________________________________________ 

 ๖๔  

 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป กระบวนการยุติธรรม กฎหมายและขอบังคับตางๆ    สําหรับ
บุคลากรแพทยและสาธารณสุข    พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลป   
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล กฎหมายเกี่ยวกับการทําแทง พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติยา     กฎหมาย
อาญา   กฎหมายแพงและพาณิชย  กฎกระทรวงตาง ๆ ที่เก่ียวของตลอดจนกฎระเบียบขอบังคับการปฏิบัติราชการ
ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานสาธารณสุข  

 
SIPO   413   Shoe  making               2 (0-2@-20) 
ศรกอ  ๔๑๓  การตัดเย็บรองเทา                 ๒ (๐-๒@-๒๐) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

Equipments  and  materials  used in  making  shoe, step    sewing  and of making shoe  and  practice , 
basic  shoe  making  skills. 

อุปกรณในการตัดเย็บรองเทาและวิธีใช  ขั้นตอนการตัดเย็บ และการฝกปฏิบัติ 
 

SIPO   414   Rehabilitation Practice                  2 (0-2@-20) 
ศรกอ  ๔๑๔  เวชศาสตรฟนฟู ภาคปฏิบัติ              ๒ (๐-๒@-๒๐) 
Prerequisite :  -   
วิชาบังคับกอน :  - 

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

การปฏิบัติงานในทีมสหสาขาดานเวชศาสตรฟนฟู ไดแก  กายภาพบําบัด  กิจกรรมบําบัด  อรรถบําบัด
นันทนาการบําบัด จิตวิทยา  และสังคมสงเคราะห  

 
SIPO   415  Prosthetic and Orthotic Experience             2 (0-2@-20) 
ศรกอ  ๔๑๕  ประสบการณกายอุปกรณ              ๒ (๐-๒@-๒๐) 
 
Prerequisite : Has been studied the course of SIPO 352, SIPO 353 and SIPO 354   
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษาวิชา ศรกอ ๓๕๒,  ศรกอ ๓๕๓ และ ศรกอ ๓๕๔ 

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

ประสบการณกายอุปกรณฝกปฏิบัติงานกายอุปกรณในองคกรหรือหนวยงานตางๆในลักษณะของการ

ชวยปฏิบัติงานดานกายอุปกรณ 
 
 

********************** 
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๑ 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล / โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร 
 

หมวดท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

ภาษาไทย     ศรกอ ๒๗๑ (๓-๐-๖) กายอุปกรณเสริม ๑ 
ภาษาอังกฤษ  SIPO 271 

 
๒. จํานวนหนวยกิต 

บรรยาย  ๓  หนวยกิต 
 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑ หลักสูตร 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา 

วิชาบังคับ 
 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบ 

อาจารย 
๔.๒ อาจารยผูสอน 

คณาจารยของ โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร 
 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่  ๒  ช้ันปที่  ๒   
 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
เคยลงทะเบียนและ/หรือศึกษาทุกรายวิชาในช้ันปที่ ๒ 
 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
ศรกอ ๒๓๒ ปฏิบัติการกายอุปกรณเสริม ๑ 
 

๘. สถานที่เรียน 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๒ 

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
๒๕  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

หมวดท่ี ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถดังน้ี 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และการศึกษาดวยตนเองเพ่ิมเติมแลว นักศกึษาสามารถ 
๑.  อธิบายทฤษฎีของกายอุปกรณเสริมสวนเทา  ทางดานกายวิภาคศาสตร  พยาธิวิทยา  ชีวกลศาสตร                     
      และการใชกายอุปกรณเสริมสวนเทา 
๒.  อธิบายทฤษฎีของกายอุปกรณเสริมสวนขอเทาและเทา  ทางดานกายวิภาคศาสตร   พยาธิวิทยา และ          
      ชีวกลศาสตรและการใชอุปกรณเสริมสวนขอเทาและเทา 

 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาใหมีความเหมาะสม 
 

หมวดท่ี ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 
 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
  เทคนิคการประเมิน การพิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร องคประกอบ การประดิษฐจัดทํา และ การ

ลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณเสริมสําหรับเทาและขอเทาที่ใชในโรคหรือภาวะผิดปรกติที่เก่ียวของ 
 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
ทฤษฎี และการศึกษาดวยตนเอง ๗๘  ช่ัวโมง 
  

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห 
 

หมวดท่ี ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

๑. สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา 
(๑) ทฤษฎีของกายอุปกรณ เสริมสวนเทา   ทางดานกายวิภาคศาสตร   พยาธิ วิทยา   ชีวกลศาสตร                    

และการใชกายอุปกรณเสริมสวนเทา 
(๒) ทฤษฎีของกายอุปกรณเสริมสวนขอเทาและเทา  ทางดานกายวิภาคศาสตร   พยาธิวิทยา และ ชีวกลศาสตร

และการใชอุปกรณเสริมสวนขอเทาและเทา 

๒. คําอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนท่ีจะใชในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑ 
สอนโดยการบรรยาย และสาธิต 
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๓ 

๓. วิธีการท่ีจะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาน้ีเพ่ือประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐานการเรียนรูแตละดานท่ีเก่ียวของ 
สังเกตจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม และการแสดงความกระตือรือรนในการเรียนรู 
ประเมินจากการสอบขอเขียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 

 
๔.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

ก. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑)    มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(๒)   มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ   
             ความสําคัญ 
(๓)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย   
           สิทธิผูปวย สิทธิผูพิการ 
 (๔)  เคารพกฏระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
 (๕)  มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจิริยธรรม มีความเสียสละ  
ข กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning 
centered education) ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญตอการเรียนรู (Learning) และ
การพัฒนาความสามารถท่ีสําคัญและจําเปน (Real needs) ตอการประกอบวิชาชีพและการดําเนิน
ชีวิต รวมทั้งมุงเนนใหนักศึกษาทุกคนไดพัฒนาจนเต็มศักยภาพของตนเอง โดยเนน 

(๑) ใหความสําคัญตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร 
(๒) ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยม 
             การกํากับดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
 
๔ .๒ ดานความรู 

 (๑)  ความรูเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ดานกายอุปกรณศาสตรทั้งกายอุปกรณเสริมและดานกาย   
            อุปกรณเทียมตามเกณฑของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ จริยธรรมสําหรับผูประกอบ   
            โรคศิลปะ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบโรคศิลปะ สิทธิผูปวย สิทธิคนพิการ 
 (๒)  สามารถประเมิน  วิเคราะห  อธิบายความตองการกายอุปกรณ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ  
             ออกแบบ  จัดทําและหรือปรับปรุงกายอุปกรณใหเหมาะสมกับปญหาและความตองการ 
 (๓)   สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาการดานกายอุปกรณศาสตร  
 (๔)   สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
 (๕)   มีความรูทางดานการบริหารจัดการการใหบริการดานกายอุปกรณ 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู 

ใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง 
(Learning centered education) ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญตอการเรียนรู 
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๔ 

(Learning) และการพัฒนาความสามารถที่สําคัญและจําเปน (Real needs) ตอการประกอบวิชาชีพ
และการดําเนินชีวิต รวมทั้งมุงเนนใหนักศึกษาทุกคนไดพัฒนาจนเต็มศักยภาพของตนเอง การเรียน
การสอนดังกลาวมีลักษณะดังตอไปน้ี 

(๑) ใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคลองกับจุดประสงคการศึกษา (Educational objectives) และ
สงเสริมการพัฒนาความสามารถ/ทักษะดานตางๆที่สําคัญนอกเหนือจากความสามารถและทักษะ
วิชาชีพ 

(๒) ใชสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเองของนักศึกษา 
(๓) บูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และกับการประยุกตความรูในระดับวิเคราะห (Analysis) 

สังเคราะห (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 
(๔) ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการ

กํากับดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
(๕) มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในชวงเปล่ียนผาน (Transitional period) จากการเรียนการสอน

ในสถานการณเดิมไปสูสถานการณใหม 
(๖) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่คาดวาจะมีหรือที่มีปญหาการเรียน เพ่ือให

มั่นใจวาไดชวยใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน 
(๗) ใหความสําคัญตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
(๑) ประเมินความรูที่สําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
(๒) ประเมินการประยุกตใชความรูในวิชาชีพ 
(๓) ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
(๔) ประเมินพัฒนาการเรียนรู และ/หรือประเมินเพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

(Formative evaluation) 
 

๔ .๓ ดานทักษะทางปญญา 
ก. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
   (๒) สามารถรวบรวม และสรุปประเด็นปญหาและความตองการกายอุปกรณโดยใชหลักการท่ีไดเรียนมา

ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง 
 (๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานกายอุปกรณเสริมและกายอุปกรณ

เทียมไดอยางเหมาะสมในการวิเคราะหปญหาตลอดจนสังเคราะหแนวทางและวิธีการปองกันแกไข

รักษาและความพิการ  การฟนฟูสมรรถภาพ และการสงเสริมสุขภาพ 
(๔) สามารถวิเคราะหและวางแผนพัฒนางานบริการดานกายอุปกรณไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณ

และบริบทตางๆ ได 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(๑) ใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคลองกับจุดประสงคการศึกษา (Educational objectives) และ

สงเสริมการพัฒนาความสามารถ/ทักษะดานตางๆที่สําคัญนอกเหนือจากความสามารถและทักษะ
วิชาชีพ 
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๕ 

(๒) บูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และกับการประยุกตความรูในระดับวิเคราะห (Analysis) 
สังเคราะห (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 

(๓) ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการ

กํากับดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
(๔) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่คาดวาจะมีหรือที่มีปญหาการเรียน เพ่ือให

มั่นใจวาไดชวยใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(๑) ประเมินความรูที่สําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
(๒) ประเมินการประยุกตความรูในวิชาชีพ 
(๓) ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
(๔) ประเมินพัฒนาการเรียนรูและ/หรือประเมินเพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

(Formative evaluation) 
 

๔ .๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
ก. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และบุคลากรสาขา
วิชาชีพอื่น 

    (๒) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณของหนวยงาน/สถานท่ีที่ปฏิบัติงานไดดี 
 (๓) สามารถรวมปฏิบัติงานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางสรางสรรค ทั้งในฐานะผูนํากลุมและ

สมาชิกกลุม 
          (๔)  มีความรับผิดชอบตอตนเองในการพัฒนาความรูความสามารถดานวิชาชีพและดานอื่นๆ รับผิดชอบ  
                 ตองานและผลงานของตน ตลอดจนรับผิดชอบตอวงการวิชาชีพกายอุปกรณและตอสังคม 

ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       (๑)    ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมี 
                   การกํากับดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
 (๒)   ใหความสําคัญตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร 

ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                        (๑)     ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
 
๔ .๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑) สามารถใชทักษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะหและแปลผลงานการศึกษาวิจัยดานกายอุปกรณ 
    (๒) สามารถใชทักษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะหและแปลผลการประกอบการการใหบริการทางดานกายอุปกรณ 
 (๓) สามารถใหคําแนะนําและคําปรึกษาทางดานกายอุปกรณแกผูปวยและประชาชน 
 (๔) สามารถใหความรูดานกายอุปกรณแกนักศึกษา ประชาชน และบุคลากรสุขภาพสาขาอื่น 

         (๕)    สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และ  
                  การติดตอสื่อสาร 
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๖ 

ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑)  ใชสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเองของนักศึกษา 
(๒)  ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการกํากับ
ดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 

ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
(๑)   ประเมินการประยุกตความรูในวิชาชีพ 
(๒)  ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 

 
๔ .๖  ดานทักษะพิสัย 

ก. ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
(๑)  สามารถทําช้ินงานทางดานกายอุปกรณเสริมไดตามเกณฑของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากาย 
       อุปกรณศาสตรบัณฑิต 
(๒)  สามารถทําช้ินงานทางดานกายอุปกรณเทียมไดตามเกณฑของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากาย  
       อุปกรณศาสตรบัณฑิต 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
(๑)  ใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคลองกับจุดประสงคการศึกษา (Educational  
      objectives)  และสงเสริมการพัฒนาความสามารถ/ทักษะดานตางๆท่ีสําคัญนอกเหนือจาก  
        ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
(๒)  ใชสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรู   
         ดวยตนเองของนักศึกษา 
(๓) บูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และกับการประยุกตความรูในระดับวิเคราะห   

                                 (Analysis)  สังเคราะห (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 
(๔)  ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการ 
         กํากับดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
(๕)  มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในชวงเปล่ียนผาน (Transitional period) จากการเรียน  
        การสอนใน สถานการณเดิมไปสูสถานการณใหม 
(๖)  มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่คาดวาจะมีหรือที่มีปญหาการเรียน  
       เพ่ือใหมั่นใจวาไดชวยใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
(๑)   ประเมินทักษะที่สําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
(๒)  ประเมินการประยุกตความรูในวิชาชีพ 
(๓)  ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
(๔)  ประเมินพัฒนาการเรียนรู และ/หรือประเมินเพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือการ 
        พัฒนา (Formative evaluation) 



มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายอุปกรณ                                                 มคอ.๓ 
 

๗ 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
๑. แผนการสอน 
 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน /สื่อท่ีใช ผูสอน 

๑ กายวิภาคศาสตรของเทา 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๑ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วีดิทัศน 
๕. โครงกระดูกจําลอง 

อาจารยแพทย 

๑ ชีวกลศาสตรของเทา 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๑ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 

คณาจารย      
กายอุปกรณ   

๑ พยาธิวิทยาของเทา 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 

อาจารยแพทย 

๑ หลักการของกายอุปกรณเสริมเทา 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 
 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   

๑ การประเมินผูปวย 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 

คณาจารย        
กายอุปกรณ 

๑ กายอุปกรณเสริมเทาชนิดตาง ๆ 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   
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๘ 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน /สื่อท่ีใช ผูสอน 

๑ วัสดุชนิดตาง ๆ 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  วัสดุตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   

๑ หลักการของคําสั่งการรักษา 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   

๒ เทคนิคการพันเฝอกและการเขียน

โครง 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   

๒  เทคนิคการขึ้นรูปและแตงแบบ 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   

๒ เทคนิคการหลอแบบ 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   

๒ การลองสวมใส 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   
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๙ 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน /สื่อท่ีใช ผูสอน 

๓ การทําขั้นสุดทาย 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๑ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   

๒ การประเมินกายอุปกรณ 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๐.๕ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   

๒ การตรวจติดตาม 
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๐.๕ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

 คณาจารย        
กายอุปกรณ   

๑ กายวิภาคศาสตรของรยางคลาง 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 

๒ คอมพิวเตอร โปรเจคเตอร 
โครงกระดูกจําลอง 

อาจารยแพทย 

๑ ชีวกลศาสตรของรยางคลาง 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   

๑ พยาธิวิทยาของรยางคลาง 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๖ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 

อาจารยแพทย 

๑ หลักการของกายอุปกรณเสริมระดับ

ขอเทา 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย        
กายอุปกรณ   
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๑๐ 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน /สื่อท่ีใช ผูสอน 

๓, ๕, ๘ การประเมินผูปวย 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 

 

๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 

คณาจารย        
กายอุปกรณ 

๓ กายอุปกรณเสริมเทาชนิดตาง ๆ 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 

 

๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารยกาย

อุปกรณ   

๓ วัสดุชนิดตาง ๆ 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 

 

๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  วัสดุตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารยกาย

อุปกรณ   

๓ หลักการของคําสั่งการรักษา 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 

คณาจารยกาย

อุปกรณ   

๓, ๕, ๘ เทคนิคการพันเฝอกและการเขียน

โครง 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 

 

๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารยกาย

อุปกรณ   

๓, ๕, ๘  เทคนิคการขึ้นรูปและแตงแบบ 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารยกาย

อุปกรณ   

๔,๖, ๘ เทคนิคการประกอบ 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 

 

๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารยกาย

อุปกรณ   
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๑๑ 

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน /สื่อท่ีใช ผูสอน 

๔,๖, ๘ การลองสวมใส 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 

 

๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารยกาย

อุปกรณ   

๔,๖, ๘ การทําขั้นสุดทาย 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 

 

๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารยกาย

อุปกรณ   

๔,๖, ๘ การประเมินกายอุปกรณ 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 

 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารยกาย

อุปกรณ   

๔,๖, ๘ การตรวจติดตาม 
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 

 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

 คณาจารยกาย
อุปกรณ   
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๑๒ 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู  
 

กิจกรรม กําหนดการประเมิน(สัปดาหท่ี) กิจกรรม
ท่ี 

สัดสวนของการประเมินผลปลายภาค 

๑ งานท่ีไดรับมอบหมาย:   
๓ ๑๐ ๑) การนําเสนอกรณีที่ศึกษา ๑ (  
๘ ๒)(  การนําเสนอกรณีที่ศึกษา ๒ ๑๐ 

สอบ  
 
 
 
 
 

 

๒  
๑) สอบยอยครั้งที่ ๑  ( ๒  

 
(๒) สอบยอยครั้งที่ ๒  

 
(๓) สอบยอยครั้งที่ ๓  
(๔) สอบยอยครั้งที่ ๔  

 
(๕) สอบปลายภาค 

 
๓ 

 
๕ 
๖ 

 
๘ ๔๒ 

๒๘ 

๓ จิตพิสัย  
 

 
(๑) ความตรงตอเวลา ๘  

๘ ๒)(  การเขาช้ันเรียน 
๘ (๓) การเขารวมกิจกรรม 

๑๐ 

 
 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. ตําราและเอกสารหลัก  

๑. Hsu JD, Michael JW, Fisk JR, editors.  AAOS Atlas of orthoses and assistive devices. 4th ed. 
Philadelphia (PA): Mosby; 1997 

๒. Lusardi MM, Neilson CC. Orthotics & prosthetics in rehabilitation. 2nd ed. Fairfield (CN): Elsevier 
Science; 2006  

๓. Whittle MW. An introduction to gait analysis. 4th ed.  Edinburgh : Butterworth-Heinemann; 2007 
๔. Hunter S, Dolan MG, Davis JM. Foot orthotics in therapy and sport: Human Kinetics Publishers; 1995 
๕. Wenger DR, Rang M.  The art and practice of children's orthopedics (hardcover), Lippincott: 

Williams & Wilkins, 1992 
 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ  
- 

http://www.amazon.com/Dennis-R-Wenger/e/B001IXU4WC/ref=ntt_athr_dp_pel_1


มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายอุปกรณ                                                 มคอ.๓ 
 

๑๓ 

 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

๑. Journal of Prosthetics and Orthotics (JPO) 
๒. www.oandp.com 
๓. www.sspo.ac.th 

 
 

หมวดท่ี ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

ใหนักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นตอไปนี้ 
๑.๑ ใหนักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในประเด็นตอไปน้ี 

 ความตรงตอเวลา 
 การแตงกาย บุคลิกภาพ  
 การเปนแบบอยางที่ดี  
 ความสามารถในการถายทอดเน้ือหาใหเขาใจและกระตุนการเรียนรู 
 การเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นระหวางการเรียนการสอน 

๑.๒ ใหนักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นตอไปน้ี 
 ความรูความสามารถโดยรวม และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรายวิชาน้ี 
 ความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาน้ี 
 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน  
๒.๑ ใหนักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนและภาพรวมของรายวิชาดังกลาวขางตน 
๒.๒ ใหผูบริหารการศึกษาประเมินการสอนในประเด็นตอไปน้ี 

 ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ผลการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ  
 ผลผูสําเร็จการศึกษา ศึกษาสถานภาพของผูสําเร็จการศึกษาในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามาร

ทักษะและเจตคติตอวิชาชีพ ความสามารถปฏิบัติงานไดจริงตามสภาพงานที่ปรากฏในปจจุบัน  
๒.๓ ใหเพ่ือนอาจารยประเมินการสอนในประเด็นตอไปน้ี 

 ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา 

๒.๔ ใหอาจารยผูสอนประเมินตนเองในประเด็นตอไปน้ี 
 ความตรงตอเวลา 
 การแตงกาย บุคลิกภาพ  
 การเปนแบบอยางที่ดี  
 ความสามารถในการถายทอดเน้ือหาใหเขาใจและกระตุนการเรียนรู 

http://www.oandp.com/
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๑๔ 

 การเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นระหวางการเรียนการสอน 
๓. การปรับปรุงการสอน 

โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังน้ี 
๓.๑ ใหอาจารยผูสอนนําผลการประเมินการสอนมาจัดทํารางแผนการสอนฉบับปรับปรุงเมื่อสิ้นสุดการเรียน

การสอนในสวนที่รับผิดชอบ 
๓.๒ ใหผูรับผิดชอบรายวิชานําผลการประเมินการสอน และแนวทางการปรับปรุงแผนการสอนตามขอ ๓.๑ มา

พิจารณาจัดทําแผนการปรับปรุงการสอนของรายวิชา 
๓.๓     พิจารณาแผนการปรับปรุงการสอนของรายวิชาตามขอ ๓.๒ ในที่ประชุมสัมมนาคณาจารยของสถาน  

โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร ซึ่งจัดประชุมทุกสัปดาหและสรุปแนวทาง/วิธีการปรับปรุงการสอนของ
รายวิชาสําหรับปการศึกษาตอไป 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชาดังน้ี 
๔.๑ ผูบริหารตรวจแกไขขอสอบกอนการสอบใหขอสอบมีความตรง (Validity) กับประเด็นสําคัญที่ตองการ

ประเมิน และใหไดมาตรฐานของขอสอบที่ดี 
๔.๒ หลังการสอบนําผลการวิเคราะหขอสอบมาพิจารณาเพื่อแกไขขอบกพรองของขอสอบ 
๔.๓ ในการตัดสินผลการประเมิน (ใหเกรด)คะแนนสอบของนักศึกษา ผูบริหารจะเปนผูพิจารณาตัดสิน  
๔.๔ ใชผลการสอบเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะมาพิจารณามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
๔.๕  มีการประเมินการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ศึกษาสถานภาพของผูสําเร็จการศึกษาในดานตาง ๆ เชน 

ความรูความสามารถ ทักษะและเจตคติตอวิชาชีพ ความสามารถปฏิบัติงานไดจริงตามสภาพงานที่ปรากฏ
ในปจจุบัน  

 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีกระบวนการการดําเนินการทบทวนและการ

วางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาตามท่ีกลาวในขอ ๓ 
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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู 
 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
 ภาษาไทย     ศรกอ  ๒๗๒ (๐-๖@-๒๐) ปฏิบัติกายอุปกรณเสริม  ๑ 
 ภาษาอังกฤษ  SIPO  272 
 
๒. จํานวนหนวยกิต 

 ปฏิบัติ ๔ หนวยกิต 
 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑ หลักสูตร 
 หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา 
 วิชาบังคับ 
 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบ 

            อาจารย 
๔.๒ อาจารยผูสอน 
 คณาจารยของ โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร 
 

๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่  ๒  ช้ันปที่  ๒    
 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 เคยลงทะเบียนและ/หรือศึกษาทุกรายวิชาในช้ันปที่ ๒ 
 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
๘.  
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 ศรกอ ๒๓๑ กายอุปกรณเสริม  ๑ 
 
๙. สถานที่เรียน 

 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๑๐. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 ๒๕  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน และการศึกษาดวยตนเองเพิ่มเติมแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑.   ตรวจรางกายผูปวยที่มีความผิดปกติที่ขอเทาและเทา 
 ๒.  บันทึกรายงานผลการตรวจรางกาย ประดิษฐ ตรวจสอบ และแกปญหาของ กายอุปกรณเสริมสําหรับเทาและขอเทา 

๓.  ออกแบบกายอุปกรณเสริม เลือกใชวัสดุและอุปกรณใหเหมาะสมกับแตละสภาวะของผูปวย 
๔.  หลอแบบ และ/หรือ วัด และ/หรือ วาดแบบสวนของรางกายที่เก่ียวของกับกายอุปกรณเสริมไดอยางถูกตอง 
๕.  แตงปูนหรือปรับแตงการวาดแบบไดอยางเหมาะสม 
๖.  มีทักษะการประกอบกายอุปกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๗.  ตรวจสอบปญหาในการทดลองใสในครั้งแรกรวมท้ังสามารถแกไขปญหาได 
 

๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
- 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา 

 ประยุกตหลักการและฝกปฏิบัติเทคนิคการทํากายอุปกรณเสริมสําหรับเทาและขอเทาต้ังแต การประเมิน การพิจารณา
คําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร องคประกอบการประดิษฐจัดทําและการลองสวมและปรับปรุง กายอุปกรณเสริมสําหรับเทา
และขอเทาที่ใชในโรคหรือภาวะผิดปรกติที่เก่ียวของ ภายใตการกํากับดูแล 
 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
ปฏิบัติและศึกษาดวยตนเอง ๑๖๒ ช่ัวโมง 
 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
๑ ช่ัวโมง / สัปดาห 
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
๑. สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา 

 ประยุกตหลักการและฝกปฏิบัติเทคนิคการทํากายอุปกรณเสริมสําหรับเทาและขอเทาต้ังแต การประเมิน การ
พิจารณาคําสั่งการรักษา ชีวกลศาสตร องคประกอบการประดิษฐจัดทําและการลองสวมและปรับปรุง กาย

อุปกรณเสริมสําหรับเทาและขอเทาที่ใชในโรคหรือภาวะผิดปรกติที่เก่ียวของ ภายใตการกํากับดูแล 
 

๒. คําอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนท่ีจะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑ 
สอนโดยการสาธิตและปฏิบัติ 
 

๓. วิธีการท่ีจะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาน้ีเพ่ือประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานการ
เรียนรูแตละดานท่ีเก่ียวของ 
สังเกตจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม และการแสดงความกระตือรือรนในการเรียนรู ประเมิน
จากรายงานการปฏิบัติงานในสถานการณจริง ประเมินจากการสอบปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
 

๔ .๑    คุณธรรม จริยธรรม 
ก. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑)    มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
 (๒)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
(๓)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย สิทธิ  
           ผูปวย สิทธิผูพิการ 
 (๔)  เคารพกฏระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
 (๕)  มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจิริยธรรม มีความเสียสละ  
ข กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning centered 
education) ซึง่หมายถึงการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญตอการเรียนรู (Learning) และการพัฒนา

ความสามารถท่ีสําคัญและจําเปน (Real needs) ตอการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต รวมทั้งมุงเนน
ใหนักศึกษาทุกคนไดพัฒนาจนเต็มศักยภาพของตนเอง โดยเนน 

(๑) ใหความสําคัญตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร 
(๒) ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยม 
             การกํากับดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
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๔. ๒ ดานความรู 
 (๑)   มีความรูเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ดานกายอุปกรณศาสตรทั้งกายอุปกรณเสริมและดานกาย  
            อุปกรณเทียมตามเกณฑของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ จริยธรรมสําหรับผูประกอบโรคศิลปะ  
            กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบโรคศิลปะ สิทธิผูปวย สิทธิคนพิการ 
 (๒)  สามารถประเมิน  วิเคราะห  อธิบายความตองการกายอุปกรณ รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ ออกแบบ     
           จัดทําและหรือปรับปรุงกายอุปกรณใหเหมาะสมกับปญหาและความตองการ 
 (๓)  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาการดานกายอุปกรณศาสตร  
 (๔)  สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
 (๕   มีความรูทางดานการบริหารจัดการการใหบริการดานกายอุปกรณ 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู 

ใชรูปแบบการสอนที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning 
centered education) ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญตอการเรียนรู (Learning) และการพัฒนา
ความสามารถท่ีสําคัญและจําเปน (Real needs) ตอการประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต รวมทั้งมุงเนน
ใหนักศึกษาทุกคนไดพัฒนาจนเต็มศักยภาพของตนเอง การเรียนการสอนดังกลาวมีลักษณะดังตอไปน้ี 

(๑) ใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคลองกับจุดประสงคการศึกษา (Educational objectives) และสงเสริม
การพัฒนาความสามารถ/ทักษะดานตางๆท่ีสําคัญนอกเหนือจากความสามารถและทักษะวิชาชีพ 

(๒) ใชสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา 

(๓) บูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และกับการประยุกตความรูในระดับวิเคราะห (Analysis) 
สังเคราะห (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 

(๔) ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการกํากับดูแล

จากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
(๕) มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในชวงเปล่ียนผาน (Transitional period) จากการเรียนการสอนใน

สถานการณเดิมไปสูสถานการณใหม 
(๖) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่คาดวาจะมีหรือที่มีปญหาการเรียน เพ่ือใหมั่นใจวา

ไดชวยใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน 
(๗) ใหความสําคัญตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
(๑) ประเมินความรูที่สําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
(๒) ประเมินการประยุกตใชความรูในวิชาชีพ 
(๓) ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
(๔) ประเมินพัฒนาการเรียนรู และ/หรือประเมินเพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา (Formative 

evaluation) 
 
๔ .๓ ดานทักษะทางปญญา 

ก. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
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 (๑)    คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
 (๒)  สามารถรวบรวม และสรุปประเด็นปญหาและความตองการกายอุปกรณโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา 
             ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง 
 (๓)   สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานกายอุปกรณเสริมและกายอุปกรณเทียมได  
             อยางเหมาะสมในการวิเคราะหปญหาตลอดจนสังเคราะหแนวทางและวิธีการปองกันแกไขรักษาและความ  
             พิการ  การฟนฟูสมรรถภาพ และการสงเสริมสุขภาพ 
 (๔)   สามารถวิเคราะหและวางแผนพัฒนางานบริการดานกายอุปกรณไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณและ  
             บริบทตางๆ ได 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(๑) ใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคลองกับจุดประสงคการศึกษา (Educational objectives) และสงเสริม

การพัฒนาความสามารถ/ทักษะดานตางๆที่สําคัญนอกเหนือจากความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
(๒) บูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และกับการประยุกตความรูในระดับวิเคราะห (Analysis) 

สังเคราะห (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 
(๓) ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการกํากับดูแล

จากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
(๔) มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่คาดวาจะมีหรือที่มีปญหาการเรียน เพ่ือใหมั่นใจวา

ไดชวยใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(๑) ประเมินความรูที่สําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
(๒) ประเมินการประยุกตความรูในวิชาชีพ 
(๓) ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
(๔) ประเมินพัฒนาการเรียนรูและ/หรือประเมินเพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

(Formative evaluation) 
 
๔ .๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

ก. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๑)  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่น 
 (๒)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณของหนวยงาน/สถานที่ที่ปฏิบัติงานไดดี 
  (๓) สามารถรวมปฏิบัติงานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางสรางสรรค ทั้งในฐานะผูนํากลุมและสมาชิกกลุม 
 (๔)  มีความรับผิดชอบตอตนเองในการพัฒนาความรูความสามารถดานวิชาชีพและดานอื่นๆ รับผิดชอบตองาน

และผลงานของตน ตลอดจนรับผิดชอบตอวงการวิชาชีพกายอุปกรณและตอสังคม 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

       (๑)    ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมี 
                   การกํากับดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
 (๒)   ใหความสําคัญตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร 

ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                        (๑)     ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
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๔ .๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (๑) สามารถใชทักษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะหและแปลผลงานการศึกษาวิจัยดานกายอุปกรณ 
    (๒) สามารถใชทักษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะหและแปลผลการประกอบการการใหบริการทางดานกายอุปกรณ 
 (๓) สามารถใหคําแนะนําและคําปรึกษาทางดานกายอุปกรณแกผูปวยและประชาชน 
 (๔) สามารถใหความรูดานกายอุปกรณแกนักศึกษา ประชาชน และบุคลากรสุขภาพสาขาอื่น 
(๕) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และการ

ติดตอสื่อสาร 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑)  ใชสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ

นักศึกษา 
(๒)  ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการกํากับดูแลจาก
อาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 

ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
(๑)   ประเมินการประยุกตความรูในวิชาชีพ 
(๒)  ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 

 
๔ .๖       ดานทักษะพิสัย 

ก. ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
   (๑)  สามารถทําช้ินงานทางดานกายอุปกรณเสริมไดตามเกณฑของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากาย 
             อุปกรณศาสตรบัณฑิต 

(๒)  สามารถทําช้ินงานทางดานกายอุปกรณเทียมไดตามเกณฑของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากาย  
       อุปกรณศาสตรบัณฑิต 
ข. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
(๑)   ใชรูปแบบการสอนที่หลากหลาย สอดคลองกับจุดประสงคการศึกษา (Educational  
      objectives)  และสงเสริมการพัฒนาความสามารถ/ทักษะดานตางๆท่ีสําคัญนอกเหนือจาก  
        ความสามารถและทักษะวิชาชีพ 
(๒)  ใชสื่ออุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรู   
         ดวยตนเองของนักศึกษา 
(๓) บูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และกับการประยุกตความรูในระดับวิเคราะห   

                                 (Analysis)  สังเคราะห (Synthesis) และประเมิน (Evaluation) 
(๔)  ใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติและการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริง โดยมีการ 
         กํากับดูแลจากอาจารยผูสอนอยางเหมาะสม 
(๕)  มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในชวงเปล่ียนผาน (Transitional period) จากการเรียน  
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        การสอนใน สถานการณเดิมไปสูสถานการณใหม 
(๖)  มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่คาดวาจะมีหรือที่มีปญหาการเรียน  
       เพ่ือใหมั่นใจวาไดชวยใหนักศึกษาทุกคนพัฒนาความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน 
ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
(๑)   ประเมินทักษะที่สําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
(๒)  ประเมินการประยุกตความรูในวิชาชีพ 
(๓)  ประเมินความรูความสามารถในสถานการณจําลองและสถานการณจริง 
(๔)  ประเมินพัฒนาการเรียนรู และ/หรือประเมินเพ่ือใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาเพ่ือการ 
        พัฒนา (Formative evaluation) 

 
        

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน /สื่อท่ีใช ผูสอน 

๑ การประเมินผูปวย   
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วีดิทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๑,๒ คําสั่งทํากายอุปกรณ   
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

 

๓ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วีดิทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๑,๒ การพันเฝอกและการเขียนโครง  
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

 

๓ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๑,๒ การข้ึนรูปและแตงแบบ   
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

 

๓ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน /สื่อท่ีใช ผูสอน 

๒,๓ การประกอบ   
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

 

๑๐ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๒,๓ การลองสวมใส   
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

 

๖ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.   กายอุปกรณตัวอยาง 
๖.  ผูปวยตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๒,๓ การทําขั้นสุดทาย   
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วีดิทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๒,๓ การประเมินกายอุปกรณ    
(กายอุปกรณเสริมระดับเทา) 

 

๒ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 
๖. ผูปวยตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๓, ๕, ๘ การประเมินผูปวย    
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 

๑๐ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วีดิทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๓, ๕, ๘ คําสั่งทํากายอุปกรณ  
 (กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๑๐ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วีดิทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 



มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายอุปกรณ                                                 มคอ.๓ 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน /สื่อท่ีใช ผูสอน 

๓, ๕, ๘ การพันเฝอกและการเขียนโครง  
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๑๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๔,๖, ๘ การข้ึนรูปและแตงแบบ   
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๒๐ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 
๖.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๔,๖, ๘ การประกอบ   
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๔๐ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  ผูปวยตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๔,๖, ๘ การลองสวมใส  
 (กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๑๕ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.   กายอุปกรณตัวอยาง 
๖.  ผูปวยตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๔,๖, ๘ การทําขั้นสุดทาย   
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๔ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วีดิทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 

๔,๖, ๘ การประเมินกายอุปกรณ   
(กายอุปกรณเสริมระดับขอเทา) 
 

๓ ๑.   ตํารา 
๒.   ภาพน่ิงประกอบการสอน 
๓.   เอกสารประกอบการสอน 
๔.   วิดีทัศน 
๕.  กายอุปกรณตัวอยาง 
๖. ผูปวยตัวอยาง 

คณาจารย          
กายอุปกรณ 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมที่ กิจกรรม 
กําหนดการประเมิน 

(สัปดาหท่ี) 
สัดสวนของการประเมินผล 

ปลายภาค 

๑ งานท่ีไดรับมอบหมาย: 

 Convention AFO 
 

 Plastic AFO (articulated type) 
 

 Ground reaction AFO) 

 
๔ 

 
๖ 

 
๘ 

 
๑๖.๖๗ 

 
๑๖.๖๗ 

 
๑๖.๖๗ 

๒ สอบ 

 สอบปฏิบัติปลายภาค 

 
๘ 

 
๔๐ 

๓ จิตพิสัย 

 ความตรงตอเวลา 

 การเขาช้ันเรียน 

 การเขารวมกิจกรรม 

 
๘ 
๘ 
๘ 

 
 
๑๐ 

 
 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
๑.   Michelle M. Lusardi, Caroline C. Nielsen: Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation 
๒.  Michael W. Whittle: Gait Analysis 
๓.  AAOS: Atlas of limb Orthotics 
๔.  Skip Hunter, et al.: Foot Orthotics in Therapy and Sport 
๕.  Goldberg, Hsu: Atlas of Orthoses and assistive Devices ~THIRD EDITION~ 
๖.  Dennis R. Wenger and Mercer Rang: The Art and Practice of Children’s Orthopaedics 

 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

- 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

๑. Journal of Prosthetics and Orthotics (JPO) 
๒. www.oandp.com 
๓. www.sspo.ac.th 

 
 

http://www.oandp.com/
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑.   กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
ใหนักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นตอไปนี้ 
๑.๑ ใหนักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในประเด็นตอไปน้ี 

 มีความกระตือรือรนและมีความต้ังใจในการสอน 
 มีความตรงตอเวลา 
 มีความเอาใจใสผูเรียน 
 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับอาจารย 
 เน้ือวิชาครบถวนตามท่ีแจงไวกอนทําการเรียนการสอน 
 ความแมนยําของเน้ือหาวิชาที่สอน   
 ความนาสนใจและเทคนิคการสอน   
 การสื่อความรูความเขาใจใหนักศึกษา 
 การใหผูเรียนมีสวนรวมในช้ันเรียน 
 เอกสารการสอน 
 อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 

๑.๒ ใหนักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นตอไปน้ี 
 ความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาน้ี 
 ความรูความสามารถโดยรวม และประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรายวิชาน้ี 
 สถานท่ีเรียน  บรรยากาศการเรียนการสอน 
 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน  
๒.๑ ใหนักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนและภาพรวมของรายวิชาดังกลาวขางตน 
๒.๒ ใหผูบริหารการศึกษาประเมินการสอนในประเด็นตอไปน้ี 

 ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ผลผูสําเร็จการศึกษา ศึกษาสถานภาพของผูสําเร็จการศึกษาในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารทักษะและเจต

คติตอวิชาชีพ ความสามารถปฏิบัติงานไดจริงตามสภาพงานที่ปรากฏในปจจุบัน  
๒.๓ ใหเพ่ือนอาจารยประเมินการสอนในประเด็นตอไปน้ี 

 ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา 

๒.๔ ใหอาจารยผูสอนประเมินตนเองในประเด็นตอไปน้ี 
 ความตรงตอเวลา 
 การแตงกาย บุคลิกภาพ  
 การเปนแบบอยางที่ดี  
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 ความสามารถในการสอนสาธิต การถายทอดเน้ือหาใหเขาใจและสามารถปฏิบัติตามได 
 การเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นระหวางการเรียนการสอน 
  

๓. การปรับปรุงการสอน 
โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังน้ี 
๓.๑ ใหอาจารยผูสอนนําผลการประเมินการสอนมาจัดทํารางแผนการสอนฉบับปรับปรุงเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนใน

สวนที่รับผิดชอบ 
๓.๒ ใหผูรับผิดชอบรายวิชานําผลการประเมินการสอน และแนวทางการปรับปรุงแผนการสอนตามขอ ๓.๑ มาพิจารณา

จัดทําแผนการปรับปรุงการสอนของรายวิชา 
๓.๓     พิจารณาแผนการปรับปรุงการสอนของรายวิชาตามขอ ๓.๒ ในที่ประชุมสัมมนาคณาจารยของสถานโรงเรียน 

กายอุปกรณสิรินธร ซึ่งจัดประชุมทุกสัปดาหและสรุปแนวทาง/วิธีการปรับปรุงการสอนของรายวิชาสําหรับป
การศึกษาตอไป 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในรายวิชาดังน้ี 
๔.๑ หลังการสอบภาคปฏิบัติ ผูบริหารนําผลการสอบมาวิเคราะหพิจารณาเพื่อแกไขขอบกพรอง 
๔.๒ ในการตัดสินผลการประเมิน (ใหเกรด)คะแนนสอบของนักศึกษา ผูบริหารจะเปนผูพิจารณาตัดสิน  
๔.๓ ใชผลการสอบเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะมาพิจารณามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
๔.๔  มีการประเมินการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ศึกษาสถานภาพของผูสําเร็จการศึกษาในดานตาง ๆ เชน ความรู

ความสามารถ ทักษะและเจตคติตอวิชาชีพ ความสามารถปฏิบัติงานไดจริงตามสภาพงานที่ปรากฏในปจจุบัน  
 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
โรงเรียนกายอุปกรณสิรินธร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีกระบวนการการดําเนินการทบทวนและการวางแผน

ปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาตามท่ีกลาวในขอ ๓ 
 



การเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
 
 การเปล่ียนแปลงใด ๆ   เกี่ยวกับหลักสูตรท่ีไดรับความเหน็ชอบจากท่ีประชุมคณบดี   ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม / 
ปรับปรุงหลักสูตรแลว  ถือวาเปนการปรับปรุงหลักสูตรท้ังส้ินไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงรหัสวชิา  ช่ือวิชา 
จํานวนหนวยกิต  หรือโครงสรางหลักสูตร  และอ่ืน ๆ 
 
 การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสามารถจัดทําแบบฟอรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตรได 2 แบบ คือ 
 1.  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร  เชน 
      1.1  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
      1.2  โครงสรางหลักสูตร 
      1.3  ช่ือหลักสูตร 
      1.4  ช่ือปริญญา 
      1.5  เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา 
                         ควรจัดทําเปนหลักสูตรปรับปรุง 
 
 2.  เสนอขอแกไขปรับปรุงหลักสูตรเพียงเล็กนอย  เชน 
      2.1  การเปล่ียนช่ือรายวิชา 
      2.2  การเปล่ียนรหัสรายวชิา 
      2.3  การเพิม่รายวิชาเลือก 
      2.4  การปรับคําอธิบายรายวิชา 
 
             การปรับปรุงตามขอ  2.1-2.4  การปรับปรุงจะตองไมกระทบโครงสรางหลักสูตร และเนื้อหา
สาระในหมวดวิชาเฉพาะ     
                         ใหจดัทําตาม   “แบบฟอรมรายละเอียดการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา” 



(ตัวอยาง) 
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

..................................................... 

๑. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 เม่ือวันท่ี  ๑๑  กุมภาพนัธ  ๒๕๔๖ 

๒. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขคร้ังนี้แลว ในคราวประชุม  คร้ังท่ี  ๔๒๘ 

  เม่ือวันท่ี  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

๓. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เร่ิมใชตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป 

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

 ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหดิล ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๔๒๔ เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เหน็ชอบให
จัดต้ังคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) จากภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร และสวนหนึ่ง
ของสํานักคอมพิวเตอร  ซ่ึงไดรับอนุมัติใหโอนหลักสูตร  รายวิชาและนักศึกษาทุกระดับ  ท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร    ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยไดขอปรับเปล่ียนรหัสหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ)  จาก  SCIT/B  เปน  ITCS/B  ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ให
สอดคลองกับรหัสหลักสูตร และใหทันกับการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๕๒ นี้  

๕. สาระในการปรับปรุงแกไข  (ระบุสวนท่ีตองการปรับปรุงแกไขใหมีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน เชน ถา
ตองการเปดรายวิชาใหมเพิ่ม ตองระบุเลขประจํารายวิชา ช่ือรายวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต 
จํานวนช่ัวโมงเรียนตอสัปดาห กลุมวิชาหรือหมวดวิชาและคําอธิบายรายวิชา เปนตน) 

 ขอเปล่ียนรหสัรายวิชาเฉพาะในสวนของตัวอักษร จาก “วท (SC)” คณะวิทยาศาสตร เปน “ทส (IT)” คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต และคําอธิบายรายวิชาคงเดิม ไดแก 



 ๒ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ)  จํานวน  ๗๑  
รายวิชา  ดังนี้ 
ท่ี รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง จํานวนหนวยกิต 
๑ วทคพ ๒๐๐ หลักการเขียนโปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน  ทสคพ ๒๐๐ หลักการเขียนโปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน ๓ (๒-๒-๕) 
 SCCS 200    Fundamentals of Programming ITCS 200      Fundamentals of Programming 3 (2-2-5) 
๒ วทคพ ๒๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ๒  ทสคพ ๒๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 201 Computer Programming II ITCS 201 Computer Programming II 3 (3-0-6) 
๓ วทคพ ๒๐๙ การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ทสคพ ๒๐๙ การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ๓ (๒-๒-๕) 
 SCCS 209    Advanced Programming ITCS 209     Advanced Programming 3 (2-2-5) 
๔ วทคพ ๒๑๑ ระบบดิจิตอลเบื้องตน ทสคพ ๒๑๑ ระบบดิจิตอลเบื้องตน ๓ (๒-๒-๕) 
 SCCS 211    Introduction to Digital Systems ITCS 211      Introduction to Digital Systems 3 (2-2-5) 
๕ วทคพ ๒๒๑ สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ทสคพ ๒๒๑ สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 221     Introduction to Computer Architecture ITCS 221      Introduction to Computer Architecture 3 (3-0-6) 
๖ วทคพ ๓๐๑ เทคนิคภาษาอังกฤษ ๑ ทสคพ ๓๐๑ เทคนิคภาษาอังกฤษ ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 301 Technical English I ITCS 301 Technical English I 3 (3-0-6) 
๗ วทคพ ๓๐๒ เทคนิคภาษาอังกฤษ ๒ ทสคพ ๓๐๒ เทคนิคภาษาอังกฤษ ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 302 Technical English II ITCS 302 Technical English II 3 (3-0-6) 
๘ วทคพ ๓๒๐ โครงสรางไมตอเน่ือง ทสคพ ๓๒๐ โครงสรางไมตอเน่ือง ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 320     Discrete Structure ITCS 320      Discrete Structure 3 (3-0-6) 
๙ วทคพ ๓๒๑ โครงสรางขอมูลและการวิเคราะห 

                      ขั้นตอนวิธี 
ทสคพ ๓๒๑ โครงสรางขอมูลและการวิเคราะห 
                       ขั้นตอนวิธี 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 321    Data Structures and Algorithms  
 Analysis 

ITCS 321       Data Structures and Algorithms  
        Analysis 

3 (3-0-6) 

๑๐ วทคพ ๓๒๓ การสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร ทสคพ ๓๒๓ การสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 323     Computer Data Communication ITCS 323       Computer Data Communication 3 (3-0-6) 

๑๑ วทคพ ๓๓๕ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสขั้นแนะนํา ทสคพ ๓๓๕ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกสขั้นแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 335     Introduction to Electronic Business  

 Systems 
ITCS 335      Introduction to Electronic Business 
 Systems 

3 (3-0-6) 

๑๒ วทคพ ๓๓๖ การตอประสานคนกับเครื่อง ทสคพ ๓๓๖  การตอประสานคนกับเครื่อง ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 336    Human Computer Interface ITCS 336       Human Computer Interface ๓ (๓-๐-๖) 

๑๓ วทคพ ๓๔๓ หลักการของระบบปฏิบัติการ ทสคพ ๓๔๓ หลักการของระบบปฏิบัติการ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 343     Principles of Operating Systems ITCS 343       Principles of Operating Systems 3 (3-0-6) 

๑๔ วทคพ ๓๖๓ ระบบสารสนเทศในองคกร ทสคพ ๓๖๓ ระบบสารสนเทศในองคกร ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 363    Information Systems in Organization ITCS 363      Information Systems in Organization 3 (3-0-6) 

 



 ๓ 

 
ท่ี รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง จํานวนหนวยกิต 
๑๕ วทคพ ๓๖๕ การวิเคราะหและออกแบบ 

 ระบบสารสนเทศ 
ทสคพ ๓๖๕ การวิเคราะหและออกแบบ 
 ระบบสารสนเทศ 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 365    Information Systems Analysis  
 and Design 

ITCS 365      Information Systems Analysis  
 and Design 

3 (3-0-6) 

๑๖ วทคพ ๓๘๑ ระบบสื่อหลายแบบขั้นแนะนํา ทสคพ ๓๘๑ ระบบสื่อหลายแบบขั้นแนะนํา ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 381    Introduction to Multimedia Systems ITCS 381      Introduction to Multimedia Systems 3 (3-0-6) 

๑๗ วทคพ ๔๐๑ กฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทสคพ ๔๐๑ กฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 401 IT Laws ITCS 401 IT Laws 3 (3-0-6) 

๑๘ วทคพ ๔๐๒ จริยธรรมทางคอมพิวเตอรและธุรกิจ ทสคพ ๔๐๒ จริยธรรมทางคอมพิวเตอรและธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 402 Computer and Business Ethics ITCS 402 Computer and Business Ethics 3 (3-0-6) 

๑๙ วทคพ ๔๑๑  ระบบการจัดการฐานขอมูล ทสคพ ๔๑๑  ระบบการจัดการฐานขอมูล ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 411    Database Management Systems ITCS 411      Database Management Systems 3 (3-0-6) 

๒๐ วทคพ ๔๑๒ ระบบฐานขอมูลเชิงกระจาย ทสคพ ๔๑๒  ระบบฐานขอมูลเชิงกระจาย ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 412     Distributed Database Systems ITCS 412       Distributed Database Systems 3 (3-0-6) 

๒๑ วทคพ ๔๑๓  การออกแบบฐานขอมูล ทสคพ ๔๑๓  การออกแบบฐานขอมูล ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 413     Database Design ITCS 413 Database Design 3 (3-0-6) 

๒๒ วทคพ ๔๑๔ การเก็บและการคนคืนสารสนเทศ ทสคพ ๔๑๔  การเก็บและการคนคืนสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 414   Information Storage and Retrieval ITCS 414       Information Storage and Retrieval 3 (3-0-6) 

๒๓ วทคพ ๔๒๐ เครือขายสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร ทสคพ ๔๒๐ เครือขายสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 420    Computer Networks ITCS 420       Computer Networks 3 (3-0-6) 

๒๔ วทคพ ๔๒๒ ขายสื่อสารระยะไกล ทสคพ ๔๒๒ ขายสื่อสารระยะไกล ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 422 Local Area Networks ITCS 422 Local Area Networks 3 (3-0-6) 

๒๕ วทคพ ๔๒๓ โทรคมนาคม ทสคพ ๔๒๓ โทรคมนาคม ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 423     Telecommunications ITCS 423      Telecommunications 3 (3-0-6) 

๒๖ วทคพ ๔๒๔ การคํานวณแบบไรสายและ 
       แบบเคล่ือนที่ 

ทสคพ ๔๒๔ การคํานวณแบบไรสายและ 
 แบบเคล่ือนที่ 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 424    Wireless and Mobile Computing ITCS 424      Wireless and Mobile Computing 3 (3-0-6) 
๒๗ วทคพ ๔๒๖ เทคโนโลยีและการประยุกตอินเตอรเน็ต ทสคพ ๔๒๖ เทคโนโลยีและการประยุกตอินเตอรเน็ต ๓ (๒-๒-๐) 

 SCCS 426    Internet Technologies and  
     Applications 

ITCS 426      Internet Technologies and  
       Applications 

3 (2-2-0) 

๒๘ วทคพ ๔๒๗ ระบบเครือขายสื่อสารแถบกวาง ทสคพ ๔๒๗ ระบบเครือขายสื่อสารแถบกวาง ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 427 Broadband Network ITCS 427 Broadband Network 3 (3-0-0) 

๒๙ วทคพ ๔๒๘ การเขียนโปรแกรมสําหรับขายงาน ทสคพ ๔๒๘ การเขียนโปรแกรมสําหรับขายงาน ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 428 Network Programming ITCS 428 Network Programming 3 (3-0-6) 

 



 ๔ 

ท่ี รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง จํานวนหนวยกิต 
๓๐ วทคพ ๔๓๑ การออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร ทสคพ ๔๓๑ การออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 431 Software Design and Development ITCS 431 Software Design and Development 3 (3-0) 
๓๑ วทคพ ๔๓๒ การคํานวณเชิงสวนโปรแกรม ทสคพ ๔๓๒ การคํานวณเชิงสวนโปรแกรม ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 432 Component-Based Computing ITCS 432 Component-Based Computing 3 (3-0-6) 
๓๒ วทคพ ๔๓๓ ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ทสคพ ๔๓๓ ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 433 Electronic Document  
 Management System 

ITCS 433 Electronic Document  
 Management System 

3 (3-0-6) 

๓๓ วทคพ ๔๓๔ การวิจัยการดําเนินการ ทสคพ ๔๓๔ การวิจัยการดําเนินการ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 434 Operational Research ITCS 434 Operational Research 3 (3-0-6) 

๓๔ วทคพ ๔๓๕ การวิเคราะหการตัดสินใจ ทางธุรกิจ ทสคพ ๔๓๕ การวิเคราะหการตัดสินใจทางธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 435 Business Decision Analysis ITCS 435 Business Decision Analysis 3 (3-0-6) 

๓๕ วทคพ ๔๓๖ การจัดการการผลิตและลูกโซ 
 ของการจําหนาย 

ทสคพ ๔๓๖ การจัดการการผลิตและลูกโซ 
 ของการจําหนาย 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 436 Production and Supply Chain  
                     Management 

ITCS 436 Production and Supply Chain  
                       Management 

3 (3-0-6) 

๓๖ วทคพ ๔๓๗ การจัดการและการปฏิบัติงานโครงการ ทสคพ ๔๓๗ การจัดการและการปฏิบัติงานโครงการ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 437 Project Management and Practice ITCS 437 Project Management and Practice 3 (3-0-6) 

๓๗ วทคพ ๔๓๘ แบบจําลองและการพัฒนาธุรกิจ 
                      อิเล็กทรอนิกส 

ทสคพ ๔๓๘ แบบจําลองและการพัฒนาธุรกิจ 
                       อิเล็กทรอนิกส 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 438 Electronic Business Modeling  
 and Development 

ITCS 438 Electronic Business Modeling  
 and Development 

3 (3-0-6) 

๓๘ วทคพ ๔๓๙ การจัดการความสัมพันธลกูคาทาง 
                      อิเล็กทรอนิกส 

ทสคพ ๔๓๙ การจัดการความสัมพันธลกูคาทาง 
                       อิเล็กทรอนิกส 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 439 E-Customer Relationship  
 Management 

ITCS 439 E-Customer Relationship  
 Management 

3 (3-0-6) 

๓๙ วทคพ ๔๔๐  หลักการออกแบบตัวแปลโปรแกรม ทสคพ ๔๔๐ หลักการออกแบบตัวแปลโปรแกรม ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 440     Principles of Compiler Design ITCS 440      Principles of Compiler Design 3 (3-0-6) 

๔๐ วทคพ ๔๔๑ ระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ทสคพ ๔๔๑ ระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 441 Microcomputer Systems ITCS 441 Microcomputer Systems 3 (3-0-6) 

๔๑ วทคพ ๔๔๒ การออกแบบระบบดิจิตอลเชิงตรรกะ ทสคพ ๔๔๒ การออกแบบระบบดิจิตอลเชิงตรรกะ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 442 Logical Design of Digital Systems ITCS 442 Logical Design of Digital Systems 3 (3-0-6) 

๔๒ วทคพ ๔๔๓ ระบบเชิงกระจายและขนาน ทสคพ ๔๔๓ ระบบเชิงกระจายและขนาน ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 443    Parallel and Distributed Systems ITCS 443       Parallel and Distributed Systems 3 (3-0-6) 

 



 ๕ 

 
ท่ี รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง จํานวนหนวยกิต 
๔๓ วทคพ ๔๔๔ การคํานวณทางวิทยาศาสตรแบบ 

 พรอมกัน 
ทสคพ ๔๔๔ การคํานวณทางวิทยาศาสตรแบบ 
 พรอมกัน 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 444 Concurrent Scientific Computing ITCS 444 Concurrent Scientific Computing 3 (3-0-6) 
๔๔ วทคพ ๔๔๕ การคํานวณแบบสมรรถนะสูง ทสคพ ๔๔๕ การคํานวณแบบสมรรถนะสูง ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 445 High Performance Computing ITCS 445 High Performance Computing 3 (3-0-6) 
๔๕ วทคพ ๔๕๑ ปญญาประดิษฐ ทสคพ ๔๕๑ ปญญาประดิษฐ ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 451    Artificial Intelligence ITCS 451      Artificial Intelligence 3 (3-0-6) 
๔๖ วทคพ ๔๕๒ ระบบฐานความรู ทสคพ ๔๕๒ ระบบฐานความรู ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 452     Knowledge-Based Systems ITCS 452       Knowledge-Based Systems 3 (3-0-6) 
๔๗ วทคพ ๔๕๓ คลังขอมูลและการขุดคนขอมูล ทสคพ ๔๕๓ คลังขอมูลและการขุดคนขอมูล ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 453     Data Warehousing and Data Mining ITCS 453      Data Warehousing and Data Mining 3 (3-0-6) 
๔๘ วทคพ ๔๕๔ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ทสคพ ๔๕๔ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 454     Decision Support Systems ITCS 454 Decision Support Systems 3 (3-0-6) 
๔๙ วทคพ ๔๕๕ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทสคพ ๔๕๕ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 455     Natural Language Processing ITCS 455 Natural Language Processing 3 (3-0-6) 
๕๐ วทคพ ๔๕๖ การเรียนรูของเครื่องและ 

 ระบบเชิงฉลาด 
ทสคพ ๔๕๖ การเรียนรูของเครื่องและ 
 ระบบเชิงฉลาด 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 456    Machine Learning and Intelligent  
 Systems 

ITCS 456     Machine Learning and Intelligent  
 Systems 

3 (3-0-6) 

๕๑ วทคพ ๔๖๑ ความม่ันคงของคอมพิวเตอร 
      และการสื่อสาร                     

ทสคพ ๔๖๑ ความมั่นคงของคอมพิวเตอร 
      และการสื่อสาร 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 461   Computer and Communication  
     Security 

ITCS 461     Computer and Communication  
                     Security 

3 (3-0-6) 

๕๒ วทคพ ๔๖๒ ความม่ันคงของขายงานและสารสนเทศ ทสคพ ๔๖๒ ความม่ันคงของขายงานและสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 462 Network and Information Security ITCS 462 Network and Information Security 3 (3-0-6) 

๕๓ วทคพ ๔๖๓ ทฤษฎีสารสนเทศและการลงรหัส ทสคพ ๔๖๓ ทฤษฎีสารสนเทศและการลงรหัส ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 463 Information Theory and Coding ITCS 463 Information Theory and Coding 3 (3-0-6) 

๕๔ วทคพ ๔๖๔ การออกแบบซอฟตแวรที่มั่นคง ทสคพ ๔๖๔ การออกแบบซอฟตแวรที่มั่นคง ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 464 Secure Software Design ITCS 464 Secure Software Design 3 (3-0-6) 

๕๕ วทคพ ๔๖๕ การจัดการขายงาน ทสคพ ๔๖๕ การจัดการขายงาน ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 465 Network Management ITCS 465 Network Management 3 (3-0-6) 

๕๖ วทคพ ๔๗๖ การประมวลผลขอมูลภาพแบบดิจิตอล ทสคพ ๔๗๖ การประมวลผลขอมูลภาพแบบดิจิตอล ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 476    Digital Image Processing ITCS 476 Digital Image Processing 3 (3-0-6) 

๕๗ วทคพ ๔๗๘ การตรวจรูจําแบบ ทสคพ ๔๗๘ การตรวจรูจําแบบ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 478    Pattern Recognition ITCS 478 Pattern Recognition 3 (3-0-6) 



 ๖ 

ท่ี รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง จํานวนหนวยกิต 
๕๘ วทคพ ๔๗๙ ความเปนจริงเสมือน ทสคพ ๔๗๙ ความเปนจริงเสมือน ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 479 Virtual Reality ITCS 479 Virtual Reality 3 (3-0-6) 
๕๙ วทคพ ๔๘๑ คอมพิวเตอรกราฟฟก ทสคพ ๔๘๑ คอมพิวเตอรกราฟฟก ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 481 Computer Graphics ITCS 481 Computer Graphics 3 (3-0-6) 
๖๐ วทคพ ๔๘๓ การทําภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร ทสคพ ๔๘๓ การทําภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 483 Computer Animation ITCS 483 Computer Animation 3 (3-0-6) 
๖๑ วทคพ ๔๘๔ ขอความและสื่อหลายมิติ ทสคพ ๔๘๔ ขอความและสื่อหลายมิติ ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 484 Hypertext and Hypermedia ITCS 484 Hypertext and Hypermedia 3 (3-0-6) 
๖๒ วทคพ ๔๘๕ ระบบสารสนเทศของสื่อหลายแบบ ทสคพ ๔๘๕ ระบบสารสนเทศของสื่อหลายแบบ ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 485 Multimedia Information Systems ITCS 485 Multimedia Information Systems 3 (3-0-6) 
๖๓ วทคพ ๔๘๖ เทคโนโลยีของขอมูลสื่อหลายแบบ ทสคพ ๔๘๖ เทคโนโลยีของขอมูลสื่อหลายแบบ ๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 486 Multimedia Data Technologies ITCS 486 Multimedia Data Technologies 3 (3-0-6) 
๖๔ วทคพ ๔๘๗ การแตงเรื่องและการผลิตสื่อ 

                      หลายแบบ 
ทสคพ ๔๘๗ การแตงเรื่องและการผลิตสื่อ 
 หลายแบบ 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 487 Multimedia Authoring and Production ITCS 487 Multimedia Authoring and Production 3 (3-0-6) 
๖๕ วทคพ ๔๘๘ การพัฒนาและการประยุกตสื่อ 

 หลายแบบ 
ทสคพ ๔๘๘ การพัฒนาและการประยุกตสื่อ 
 หลายแบบ 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 488 Multimedia Development and  
                     Deployment 

ITCS 488 Multimedia Development and  
                      Deployment 

3 (3-0-6) 

๖๖ วทคพ ๔๙๔ หัวขอพิเศษทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ทสคพ ๔๙๔ หัวขอพิเศษทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 494 Special Topics in Electronic Business ITCS 494 Special Topics in Electronic Business 3 (3-0-6) 

๖๗ วทคพ ๔๙๕ หัวขอพิเศษทางระบบฐานขอมูล 
 และระบบเชิงฉลาด 

ทสคพ ๔๙๕ หัวขอพิเศษทางระบบฐานขอมูล
 และระบบเชิงฉลาด 

๓ (๓-๐-๖) 

 SCCS 495    Special Topics in Databases and  
                    Intelligent Systems 

ITCS 495 Special Topics in Databases and  
                      Intelligent Systems 

3 (3-0-6) 

๖๘ วทคพ ๔๙๖ หัวขอพิเศษทางระบบสื่อหลายแบบ ทสคพ ๔๙๖ หัวขอพิเศษทางระบบสื่อหลายแบบ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 496 Special Topics in Multimedia 

 Systems 
ITCS 496 Special Topics in Multimedia 
 Systems 

3 (3-0-6) 

๖๙ วทคพ ๔๙๗ การศึกษาอิสระ ทสคพ ๔๙๗ การศึกษาอิสระ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 497 Independent Study ITCS 497 Independent Study 3 (3-0-6) 

๗๐ วทคพ ๔๙๘ หัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร ทสคพ ๔๙๘ หัวขอพิเศษทางวิทยาการ คอมพิวเตอร ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCS 498 Special Topics in Computer Science ITCS 498     Special Topics in Computer Science 3 (3-0-6) 

๗๑ วทคพ ๔๙๙ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ทสคพ ๔๙๙ โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ๓ (๐-๙-๓๖) 
 SCCS 499    Senior Project ITCS 499      Senior Project 3 (0-9-36) 

 



 ๗ 

๖. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางเดิม โครงการสรางใหม 

ศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ๔๗ ๔๗ 
เฉพาะ ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต ๘๗ ๘๗ 
เลือกเสรี ไมนอยกวา    ๖ หนวยกติ    ๖    ๖ 
    
หนวยกิตรวมไมนอยกวา                ๑๒๐ หนวยกิต            ๑๔๐ หนวยกิต           ๑๔๐ หนวยกิต 

 
*  ไมมีผลกระทบตอโครงสรางของหลักสูตร 
 
 

   
 



 
แนวทางในการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

ช่ือหลักสูตร   ความสอดคลองกับปรัชญา/วัตถุประสงคของหลักสูตร   และรายละเอียดของรายวิชาใน 1. 

    หลักสูตร     
ช่ือปริญญา  ความสอดคลองกับหลักสูตรและประกาศกระทรวงศกึษาธิการเรื่อง  หลักเกณฑการกําหนด 2. 

    ช่ือปริญญา พ.ศ. 2549  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เร่ืองหลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา (ฉบับท่ี    
    2) พ.ศ. 2551    และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองหลักเกณฑการกาํหนดช่ือปริญญา (ฉบับท่ี 3)    
    พ.ศ.2551   ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง   หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 
    2552   และประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร    เร่ืองหลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา  (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 
    2553  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ   
    และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551    และขอบงัคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยปริญญา 
    ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับท่ี  
    2) พ.ศ.2551 

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสตูร   หลักสูตรตองการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติเชนใด  มีรายวิชา 3. 

    ท่ีตอบสนองตอปรัชญา และวัตถุประสงคอยางไร 
จํานวนนักศึกษา  มีความเหมาะสมกับจํานวนอาจารย   สถานท่ี   และอุปกรณการเรียนการสอนอยางไร 4. 

กําหนดการเปดสอน จะเร่ิมดําเนินการใชหลักสูตรเม่ือใด     สวนงานตาง ๆ  ควรจัดทําหลักสูตรใหม/  5. 

    หลักสูตรปรับปรุงใหเสร็จส้ิน     และสงใหมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
    กล่ันกรองหลักสูตร ท่ีประชุมคณบด ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ   และสง   
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    เพ่ือรับทราบการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร 
    กอนเปดการศึกษาท่ีจะเร่ิมใชหลักสูตรอยางนอย 5  เดือน        โดยหลักสูตรท่ีจะเร่ิมใชหลักสูตรในภาค  
    การศึกษาท่ี 1  สงหลักสูตรใหมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป     และภาคการศึกษาท่ี 2  
    สงหลักสูตรใหมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกป 

คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา  มีความเหมาะสมกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม 6. 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา  โดยวิธีใด เชน การรับในระบบโควตา คณะรับตรง การรับผาน กสพท.  7. 

    หรือ ระบบ Admission 
ระบบการศึกษา เปนระบบทวิภาค หรือไตรภาค หรือระบบอ่ืน ๆ 8. 

ระยะเวลาการศึกษา ใชเวลาเทาไร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 9. 

    หรือไม  
อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณสมบตัิตรงตามหลักสูตร และจาํนวนเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน 10. 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 หรือไม       

สถานที่และอุปกรณการสอน    11. 

     จัดการเรียนการสอนท่ีใด สถานท่ีและอุปกรณการสอน มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม 
หองสมุดและแหลงขอมูลสารสนเทศ 12. 

หองสมุดและแหลงขอมูลสารสนเทศมีอะไรบาง และจํานวนเทาใด       

 1



 
 

งบประมาณ   13. 

         ใชงบประมาณในการผลิตบัณฑิตตามจาํนวนท่ีระบุในหลักสูตรเปนจํานวนเงินเทาไร รวมทั้งคาใชจาย 
         ตอหัวในการผลิตบณัฑิตตามหลักสูตรนั้น 

หลักสูตร 14. 

         พิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี ้

         14.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 หรือไม 

         14.2 โครงสรางหลักสูตร 
                 พิจารณาโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร ซึ่งตองประกอบดวย 
                  14.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปใน

ลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบรูณาการใด ๆ ก็ได   โดยผสมผสานเนือ้หาวิชาท่ีครอบคลุมสาระ

ของกลุมวิชา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร   ในสัดสวนท่ี

เหมาะสม   เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป  ซึ่งหมายถึงวิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบ

รูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ  ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถ

คิดอยางมีเหตผุล สามารถ ใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดด ี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของ

ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชในการดําเนนิชีวิต  

และดาํรงตนอยูในสังคมไดเปนอยางด ี  ตัง้แตปการศึกษา 2550   หลักสูตรระดบัปริญญาตรีหลักสูตรปกติ

ของมหาวิทยาลัยมหิดล     ยกเวนหลักสูตรนานาชาต ิ กําหนดใหศกึษารายวิชาในหมวดวิชาศกึษาท่ัวไปซ่ึง

ตองศึกษาไมนอยกวา 30 หนวยกิต จะตองเรียน รายวิชาบังคับจํานวน 16 หนวยกิต     ไดแก   รายวิชา  

มมศท 101  การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย  2 หนวยกิต มมศท 102 สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

มนุษย 3 หนวยกิต และ มมศท 103 ศลิปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย 2 หนวยกิต รายวิชาภาษาไทย 

จํานวน 3 หนวยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จาํนวน 6 หนวยกิต   สําหรับอีก 14 หนวยกิต หลักสูตรเปน

ผูกําหนดรายวชิาใหนักศึกษาเรียนหรือเลือกเรียน 
  14.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง  วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและ

วิชาชีพท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี ้
                     1. หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ป)  ใหมีจาํนวนหนวยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ รวมไมนอยกวา 

84 หนวยกิต 
                     2. หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจาํนวนหนวยกิต  หมวดวิชาเฉพาะ   รวมไมนอยกวา 

114 หนวยกิต 
                     3. หลักสูตรปริญญาตรี   (ไมนอยกวา 6 ป)   ใหมีจาํนวนหนวยกิต     หมวดวิชาเฉพาะ 

รวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต 
       14.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามท่ี

ตนเองถนดัหรือสนใจโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให

มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
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           14.3 รายวิชา ประกอบดวยรหัสรายวิชาซึ่งมีท้ังตัวอักษรและตัวเลข ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

มหิดล เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดรหัสประจําวิชา ช่ือรายวิชา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนหนวย

กิต จาํนวน ช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัต ิและจาํนวนช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง ตามตัวอยางดังนี ้
 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
วทคม 101   เคมีท่ัวไป        (2-0-4) 
SCCH 101   General Chemistry      (2-0-4) 
หมายเหต ุ : การคิดช่ัวโมงเรียน 
  ทฤษฎี/บรรยาย 1 หนวยกิต  :  บรรยาย 1 ข่ัวโมง 

คนควา/ศึกษาดวยตนเอง 2 ช่ัวโมง 
  ปฏิบัต ิ1 หนวยกิต              : ฝกทดลอง 2 ช่ัวโมง 
      คนควา/ศึกษาดวยตนเอง 1 ช่ัวโมง 

   พิจารณาเร่ืองดังนี ้
  14.3.1 ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีความสอดคลองกันหรือไม  เชน เม่ือแปล 
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ  หรือแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยแลว ตองมีความหมายตรงกัน 
  14.3.2 ศัพทท่ัวไปทางวิชาการ  ใหใชศพัทบัญญตัิอุดมศึกษา  เชน  Basic  ภาษาไทยใช

วา พ้ืนฐาน  Introduction  ภาษาไทยใชวา ข้ันแนะนาํ  บทนํา Advanced ภาษาไทยใชวา ข้ันสูง เปนตน 

  14.3.3 ศัพทเฉพาะสาขาวิชา   อางอิงตามราชบัณฑิต   บางวิชามกํีาหนดไวแลว  เชน  

ศัพททันตแพทยศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึง่เจาของหลักสูตรจะใชช่ือรายวิชาใหถูกตองตามศัพท

บัญญตัิท่ีมีการบัญญตัิไวแลว 

  14.3.4 จํานวนหนวยกิตของรายวิชา เหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม  ถาเนื้อหามีมากแต

จาํนวน หนวยกิตนอย  ผูสอนอาจสอนไมทัน  คณะกรรมการฯ อาจเสนอใหมีการเพิ่มจํานวนหนวยกิตให

เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
  14.3.5 รายวิชานั้น  เปนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยวธิีใดบาง เชน เปนรายวิชา

ทฤษฎีเพียงอยางเดียวหรือเปนรายวิชาท่ีสอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัต ิ  ซึง่คณะกรรมการฯ ตองพิจารณาจํานวน

หนวยกิตของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิใหเหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ 
  14.3.6 คําอธิบายรายวิชา   มีความเหมาะสมกับช่ือวิชาหรือไม   ซึ่งช่ือรายวิชาและ

คําอธบิายรายวิชา  ตองมีความสอดคลองกัน หากไมสอดคลองกัน คณะกรรมการฯ อาจเสนอใหเปล่ียนช่ือ

รายวิชา หรือเพ่ิมเติมคําอธบิายรายวิชาใหครอบคลุมช่ือรายวิชา 
  14.3.7 การเขียนคําอธบิายรายวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ       ใหเขียนเปนวลี 

ไมใชประโยค โดยเขียนใหกระชับไมใชคาํเหลานี้  เชน “วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับ”  “รวมท้ัง”  “โดยเนน”  

“รวมถึง” “ตลอดจน” เปนตน 
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 15. พิจารณารายละเอียดตาง ๆ ในแบบ มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตร) ในหมวด

ดังตอไปนี ้
       1. หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
       2. หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
       3. หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
       4. หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
                5. หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
 
 16. พิจารณารายละเอียดตาง ๆ ในแบบ มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ซึ่งประกอบดวย

หมวดตาง ๆ ดังนี้  
       1. หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
       2. หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
       3. หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
       4. หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
       5. หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
        6. หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
          7. หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
 17. พิจารณารายละเอียดตาง ๆ ในแบบ มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ซึ่ง

ประกอบดวยหมวดตาง ๆ ดังนี ้
       1. หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
       2. หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
        3. หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู 
       4. หมวดท่ี 4 ลักษณะและการดําเนินการ 
       5. หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
       6. หมวดท่ี 6 การประเมินนักศึกษา 
      7. หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

    

 

 
   
  



แนวปฏิบัติในการนําเสนอหลกัสตูรระดับอุดมศึกษาตอ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
1. หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน) 
 1.1 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรสอดคลองนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และความ
ตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 
 1.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรผานการพิจารณากลั่นกรอง จากคณะกรรมการระดับคณะ  
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปน
อยางอื่น 
 1.3 หลักสูตรที่ เปดสอน  ตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งสอดคลองกับนโยบาย และ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (ถามี) 
 1.4 สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสูตร  ทั้งดาน
คณาจารย  ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน  และปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ 
 1.5 หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันกอนเปดสอน 
 1.6 หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแลว  
ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติเพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะ
ไมไดรับการพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร  
 1.7 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย 
  1.7.1 หลักสูตรที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
  1.7.2 แบบเสนอขอมูลหลักสูตรที่กรอกขอมูลครบถวน โดยอธิการบดีลงนามรับรองความ
ถูกตองของขอมูลทั้งหมด  พรอมประทับตราสถาบันทุกหนา 
  1.7.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร 
  1.7.4 เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม  พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..)  
  1.7.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อางถึง  อาทิระเบียบหรือขอบังคับ ใหจัดทํา
เปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสูตรฉบับสมบูรณ 
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 1.8 ในกรณีที่ เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง  ครบถวนและสมบูรณ  ตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด   และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน  
2. หลักสูตรปรับปรุง  
 2.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง  (เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค
ของหลักสูตร  โครงสรางหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร  ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา) 
  2.1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ  
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ
เปนอยางอื่น 
  2.1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตองไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
  2.1.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
  2.1.4 หลักสูตรที่ ได รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแลว  ตองเสนอใหคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ  เพื่อพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร  หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบ 
  2.1.5 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย 
   1) หลักสูตรที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  และจัดทําตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
   2) แบบเสนอขอมูลหลักสูตรที่กรอกขอมูลครบถวน  โดยอธิการบดีลงนามรับรอง
ความถูกตองของขอมูลพรอมประทับตราสถาบันทุกหนา 
   3) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง 
   4) เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจํานวน 5 เลม  พรอมแผนบันทึกขอมูล 
(CD/……..)  
   5) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อางถึง อาทิระเบียบหรือขอบังคับ  ให
จัดทําเปนเอกสารผนวกแนบทาย 
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  2.1.6 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน 
 

 2.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (เปนการปรับปรุงในระดับรายวิชา  อาทิ การเปลี่ยนชื่อ
รายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา   โดยไมกระทบ
โครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ) 
  2.2.1 หลักสูตรปรับปรุง  ควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ  
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ
เปนอยางอื่น 
  2.2.2 หลักสูตรที่ปรับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตองไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
  2.2.3 เอกสารที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดสาระของหลักสูตร ในสวนที่ตองการ
ปรับปรุงแกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
  2.2.4 ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรและแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเปนรายภาคการศึกษา  
  2.2.5 ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้ง  ใหรวบรวมและสรุปจัดทําเปน
เอกสารฉบับเดียว 
  2.2.6 ใหสงเอกสารตามขอ 5 จํานวน 5 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..) 
 
  อนึ่ง การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง จะเปนไปภายใตเงื่อนไข
ที่วา มหาวิทยาลัย/สถาบันไดจัดทําหลักสูตรสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นโยบาย และ/หรือ 
หลักเกณฑที่กําหนดเทานั้น  หากมิไดเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  
เพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน รวมทั้งกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับและ
ระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง 
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