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1.  ค ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

  

“ สวสัดีนกัศึกษาหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) รุ่นท่ี 1 ขอตอ้นรับนกัศึกษาทุกคนเขา้

มาอยูใ่น “ครอบครัวโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร - SSPO Family”    

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ไดใ้ชร้ะยะเวลาเกือบ 4 ปีในการด าเนินการจดัตั้งหลกัสูตรน้ี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหช่้างกายอุปกรณ์

ไดมี้โอกาสพฒันาความรู้ ความสามารถดา้นกายอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลในระดบัปริญญาตรีโดยไม่ตอ้งลาศึกษาต่อ  ซ่ึง

นกัศึกษาจะตอ้งบริหารและจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาแบบเรียนทางไกลผสมผสาน โดยสามารถศึกษาหาความรู้ไดจ้าก

ส่ือการเรียนการสอนหลากหลายประเภทในระบบการเรียนการสอนแบบทางไกล ท่ีโรงเรียนฯ ไดจ้ดัเตรียมส่ือการเรียนการสอนไว้

อยา่งเหมาะสม ครอบคลุมเน้ือหาในทุกรายวชิาตรงตามวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ระดบัปริญญาตรี รวมถึงการประเมินและติดตาม

ผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลในการเรียนอยา่งสูงสุด  

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ในอีก 3 ปีขา้งหนา้ พวกเราทุกคนจะส าเร็จการศึกษาสมตามความตั้งใจและเป็นก าลงัส าคญัของประเทศในการ

ยกระดบัคุณภาพชีวติของผูพ้ิการดา้นการเคล่ือนไหว ” 

“ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ” 

 

 
 
 

รศ.ดร.พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกลุ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
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2. รู้จักโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

 ประวตัโิรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธรโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

ในปี พ.ศ. 2545 ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ศูนยสิ์รินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ ไดด้ าเนินการจดัท าหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขากายอุปกรณ์ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก

มูลนิธินิปปอน เพื่อยกระดบัมาตรฐานการศึกษาและงานบริการกายอุปกรณ์ของประเทศไทยใหไ้ดม้าตรฐานสากล ซ่ึงในปี พ.ศ. 

2549 ทางหลกัสูตรไดรั้บการจดัตั้งเป็นโรงเรียนและไดรั้บพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารีใหใ้ช้

พระนามเป็นช่ือของโรงเรียน ดงันั้นในปี 2549 โรงเรียนกายอปุกรณ์ จึงมีช่ือเป็น "โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร" 
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วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

         เน่ืองจากประเทศไทยมีจ านวนประชากรมากข้ึน และมีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นต่างๆ เช่น การคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 

การเปล่ียนวถีิชีวติจากสงัคมเกษตรกรรมดั้งเดิม มาเป็นสงัคมเกษตรกรรมสมยัใหม่และอุตสาหกรรมท่ีมีการใชเ้คร่ืองจกัรกลเพ่ิมข้ึน 

ท าใหมี้การบาดเจบ็มากข้ึนและผูท่ี้บาดเจบ็น้ีส่วนหน่ึงจะมีความพิการเหลืออยู ่ประกอบกบั วทิยาการทางการแพทยท่ี์ช่วยใหผู้ป่้วย

โรคต่างๆ มีช่วงชีวติท่ียนืยาวข้ึน แต่มกัมีปัญหาความบกพร่อง หรือความพิการต่างๆ ร่วมดว้ย ท าใหจ้ านวนผูพ้ิการในประเทศมี

เพ่ิมข้ึนมาก ซ่ึงคาดวา่ในปัจจุบนัมีจ านวนมากกวา่ 3 ลา้นคน ดงันั้น การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (Rehabilitation) เพื่อใหผู้พ้ิการท่ีมีความ

ผิดปกติทางการเคล่ือนไหว สามารถช่วยเหลือตนเอง และประกอบอาชีพไดจึ้งเป็นส่ิงส าคญัมาก ทั้งต่อตวัผูพิ้การ ครอบครัว สงัคม 

และประเทศชาติ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูพิ้การ จ าเป็นตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัของทีมงานฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย

แพทย ์พยาบาลนกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั นกัอรรถบ าบดั นกัจิตวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห์ ผูใ้หค้  าปรึกษาแนะน าดา้น

อาชีพ และนกักายอุปกรณ์ดงันั้นการผลิตบุคลากรดา้นกายอุปกรณ์ในระดบัปริญญาตรี จึงมีความส าคญัต่อการใหบ้ริการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพแก่ประชาชน และเป็นการท าใหม้าตรฐานของงานบริการสาธารณสุข และฟ้ืนฟสูมรรถภาพอยูใ่นระดบัทดัเทียม

นานาชาติ 
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ปรัชญาของโรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธร 

ผลิตนกักายอุปกรณ์ใหมี้ความรู้ทางการท ากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม เพ่ือฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูพิ้การ สามารถ
ประดิษฐ ์ดดัแปลง และพฒันากายอุปกรณ์ใหท้ดัเทียมสากล 

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร เพ่ือผลิตนกักายอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. มีความรู้ความสามารถในดา้นการประดิษฐ ์ ดดัแปลงกายอุปกรณ์ และพฒันารูปแบบใหม่ๆ ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพ

ภูมิประเทศ ลกัษณะอาชีพของประชากรและเศรษฐานะของประเทศ 

2. มีความรู้ ความสามารถในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ ใฝ่หาความรู้และสามารถติดตามความกา้วหนา้ของวชิาชีพ 

3. มีความรู้ความเขาใจเก่ียวกบัปัญหาสาธารณสุขของชาติในสาขาวชิากายอุปกรณ์ และสามารถเสนอแนวทางการป้องกนั

และแกไ้ขท่ีเหมาะสมกบัสภาวะของประเทศ 

4. เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมอนัดีงาม รักษาจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งเคารพและปกป้องสิทธิของ

ผูรั้บบริการ 

5. มีมนุษยสมัพนัธ์กบัผูป่้วย ผูร่้วมงานตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
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3. การบริการด้านการศึกษา 

3.1 ข้อมูลทัว่ไปของหลกัสูตร 
 ปรัชญาของหลกัสูตร 
สร้างบณัฑิตกายอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  มีเจตคติอนัดีงามในการประกอบวชิาชีพ  และมีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นกายอุปกรณ์โดยมีพ้ืนฐานทางการแพทย ์ 
 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
นกักายอุปกรณ์เป็นบุคลากรดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟท่ีูท าหนา้ท่ีในการประดิษฐด์ดัแปลงกายอุปกรณ์ภายนอกแก่ผูป่้วยผูพิ้การเฉพาะราย 
การผลิตนกักายอุปกรณ์จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะช่วยใหง้านฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางกายและการเคล่ือนไหวเป็นไปดว้ยดี การเรียน
ทางไกลเป็นการเปิดโอกาสใหช่้างกายอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นกายอุปกรณ์อยูแ่ลว้ เขา้ถึงระบบการศึกษาท่ีเป็นทางการ
โดยไม่ตอ้งลางานท่ีท าอยูเ่พ่ือมาเรียนในรูปแบบปกติ  ซ่ึงช่างกายอุปกรณ์เป็นผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพและมีแรงผลกัดนัสูงในการ
เรียน การไดศึ้กษาต่อเน่ืองถึงระดบัปริญญาตรีจะช่วยยกระดบังานบริการกายอุปกรณ์ของประเทศไทยใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ โดย
หลกัสูตรจะจดัการศึกษาเพ่ือใหน้กัศึกษา บรรลุวตัถุปรัสงคด์งัตอ่ไปน้ี 
 (1)  มีความรู้พ้ืนฐานของการพฒันาตนเองใหเ้ป็นบณัฑิตหรือมีความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ปฏิบติัตนอยา่งมีคุณธรรม
และจริยธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพกายอุปกรณ์ 
 (2)  มีความรู้วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานเพ่ือการศึกษา ติดตามวทิยาการ และประยกุตใ์ชใ้นการ
พฒันางานดา้นกายอุปกรณ์ 
 (3)  มีความรู้ความสามารถและทกัษะดา้นกายอุปกรณ์ตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ  
 (4)  มีความสามารถในการประยกุตค์วามรู้เพ่ือแกปั้ญหาดา้นกายอุปกรณ์ 
 (5)  มีความรู้หลกัการการจดัการกระบวนการท างานและการพฒันางาน 
 (6)  มีความสามารถในการส่ือสารและท างานร่วมกบับุคลากรสหวชิาชีพ 
 (7) มีความรู้ความสามารถในการคน้หา วเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ และศึกษาดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.2 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร       129                หน่วยกติ                       

 
1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      

 
30 

  
หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์และภาษา 15 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 15   หน่วยกิต 

             2)  หมวดวชิาเฉพาะ  93      หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 19 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาวิชากายอุปกรณ์ 74      หน่วยกิต  
                    3) หมวดวชิาเลือกเสรี   6 หน่วยกติ  
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3.3 รายวชิา ในหลกัสูตร 

 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      ๓๐ หน่วยกิต  

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

ศรศก ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปดา้นมนุษยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)   
ศรศก ๑๐๒ การศึกษาทัว่ไปดา้นสงัคมศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก ๑๐๓ มนุษยก์บัวฒันธรรม ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศก ๑๐๔ มนุษยก์บัสงัคม  ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศก ๑๐๕ มนุษยสมัพนัธ์กบัการพฒันาตน ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศก ๑๐๖ หลกัการบริหาร   ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศก ๑๐๗ หลกัการส่ือสาร ๒ (๒-๐-๔) 

ศรศก ๑๐๘ จิตวทิยาทัว่ไป ๒ (๒-๐-๔) 

ศรศก ๑๐๙ หลกัเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศก ๑๑๐ หลกัการจดัการ   ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศก ๑๑๑ วฒันธรรมเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศก ๑๑๒ พลวตัของกลุ่มและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) 

 
 
 
หมายเหต:ุ นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาภาษา                            ๖  หน่วยกติ 
                                 จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก ๑๑๓ ภาษาองักฤษระดบัพ้ืนฐาน ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก ๑๑๔ ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก ๑๑๕ ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)  

 
หมายเหต:ุ นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกติ 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์              ๑๕ หน่วยกติ 
                            จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก ๑๑๖ ชีววทิยาทัว่ไป ๒ (๒-๐-๔)  
ศรศก 
๑๑๗ 

เคมีทัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)  

ศสศก 
๑๑๘ 

ฟิสิกส์ทัว่ไป ๓ (๓-๐-๖)  

ศรศก ๑๑๙ คณิตศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)  
ศรศก 
๑๒๐ 

สถิติศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)  

ศรศก 
๑๒๑ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)  

ศรศก 
๑๒๒ 

คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พ้ืนฐานประยกุต ์ ๒ (๒-๐-๔)  

ศรศก 
๑๒๓ 

วทิยาศาสตร์บูรณาการ ๒ (๒-๐-๔)  

ศรศก 
๑๒๔ 

เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนั ๒ (๒-๐-๔)  

ศรศก 
๑๒๕ 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒ (๒-๐-๔)  

ศรศก 
๑๒๖ 

ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)  

ศรศก 
๑๒๗ 

การประยกุตง์านคอมพิวเตอร์ ๒ (๒-๐-๔)  

ศรศก 
๑๒๘ 

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ๒ (๒-๐-๔)  

ศรศก 
๑๒๙ 

การคิดและวเิคราะห์อยา่งใชเ้หตผุล ๓ (๓-๐-๖) 
 

หมายเหต:ุ นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกติ 
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ข. หมวดวชิาชีพ/วชิาเฉพาะ        ๙๓ หน่วยกิต 

 
 กลุ่มวชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์               ๑๙ หน่วยกติ 

                               จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
ศรศก 
๒๓๑ 

กายวภิาคศาสตร์   ๔ (๓-๒-๗) 

ศรศก ๒๓๒ สรีรวทิยา ๒ (๑-๒-๓) 
ศรศก 
๒๓๓ 

พยาธิวทิยา ๓ (๒-๒-๕) 

ศรศก ๒๓๔ ชีวกลศาสตร์พ้ืนฐาน ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศก ๒๓๕ ชีวกลศาสตร์ประยกุต ์ ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศก ๒๓๖ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก 
๒๓๗ 

วธีิการวจิยั ๒ (๒-๐-๔) 

ศรศก ๔๓๑ พ้ืนฐานดา้นจิตวทิยาและจิตเวชศาสตร์                         ๑ (๑-๐-๒) 
 

กลุ่มวชิากายอุปกรณ์                 ๗๔ หน่วยกติ 
                               จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก ๒๗๑ กายอุปกรณ์เสริมระดบัเทา้และขอ้เทา้  ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก ๒๗๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริมระดบัเทา้และขอ้เทา้ ๔ (๐-๑๒-๔) 
ศรศก ๒๘๑ กายอุปกรณ์เทียมระดบัใตเ้ข่า ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก ๒๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียมระดบัใตเ้ข่า ๔ (๐-๑๒-๔) 
ศรศก ๓๖๑ กายอุปกรณ์เสริมและเทียมระดบัแขน ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก ๓๖๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริมและเทียมระดบัแขน ๔ (๐-๑๒-๔) 
ศรศก ๓๗๑ กายอุปกรณ์เสริมระดบัขา ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก ๓๗๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริมระดบัขา ๔ (๐-๑๒-๔) 
ศรศก ๓๗๓ กายอุปกรณ์เสริมล าตวั ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศก ๓๗๔  ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริมล าตวั ๓ (๐-๙-๓) 
ศรศก ๔๗๑ กายอุปกรณ์เสริมขั้นกา้วหนา้ ๔ (๒-๖-๖) 
ศรศก ๓๘๑ กายอุปกรณ์เทียมระดบัเหนือเข่า ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก ๓๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียมระดบัเหนือเข่า ๔ (๐-๑๒-๔) 
ศรศก ๓๙๑ ประสบการณ์คลินิกระดบัตน้ ๔ (๐-๑๒-๔) 
ศรศก ๔๘๑ กายอุปกรณ์เทียมระดบัผา่นขอ้เทา้ ขอ้เข่า และขอ้

สะโพก 
๓ (๓-๐-๖)  
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ศรศก 
๔๘๒ 

ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียมระดบัผา่นขอ้เทา้ ขอ้
เข่า และขอ้สะโพก 

๔ (๐-๑๒-๔) 

ศรศก ๔๘๓ กายอุปกรณ์เทียมขั้นกา้วหนา้ ๔ (๒-๖-๖) 
ศรศก ๔๙๑ ประสบการณ์คลินิกระดบักลาง ๔ (๐-๑๒-๔) 
ศรศก ๔๙๒ ประสบการณ์คลินิกระดบัสูง ๖ (๐-๑๘-๔) 
SISD 461 
ศรศก ๔๖๑ 

Research Project  
โครงการวจิยั 

2 (0-6-2) 
๒ (๐-๖-๒) 

ศรศก ๔๖๒ การบริหารและการจดัการดา้นกายอุปกรณ์ ๑ (๑-๐-๒) 
ศรศก 
๒๖๑ 

จริยธรรมวชิาชีพกายอุปกรณ์  ๒ (๒-๐-๔) 

 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                   ๖ หน่วยกิต 

                   จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
ศรศก  
๓๖๓ 

การปรับแกร้องเทา้ ๒ (๑-๓-๓) 

ศรศก 
๓๖๔ 

ประสบการณ์กายอุปกรณ์ ๒ (๐-๖-๒) 

ศรศก 
๓๖๕ 

เคร่ืองช่วยผูพิ้การ ๒ (๑-๓-๓) 

ศรศก 
๓๖๖ 

การศึกษาส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔) 

ศรศก 
๓๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟชุูมชน ๒ (๐-๖-๒) 
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3.4  แผนการศึกษา 

ช้ันปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่1 
 

นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาใดก็ไดใ้นหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
- กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่                  5  หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาภาษา ไม่นอ้ยกวา่                                                           3  หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่                           7 หน่วยกิต 
  รวม จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า                                                        15 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

 
นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาใดก็ไดใ้นหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
- กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่                  4  หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาภาษา ไม่นอ้ยกวา่                                                          3  หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่                          8  หน่วยกิต 
  รวมจ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า                                                       15 หน่วยกติ 
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ช้ันปีที ่2  

ภาคการศึกษาที ่1 
 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
ศรศก 
๒๓๑ 

กายวภิาคศาสตร์   ๔ (๓-๒-๗) 

ศรศก 
๒๓๒ 

สรีรวทิยา ๒ (๑-๒-๓) 

ศรศก 
๒๓๓ 

พยาธิวทิยา ๓ (๒-๒-๕) 

ศรศก ๒๓๔ ชีวกลศาสตร์พ้ืนฐาน ๒  (๒-๐-๔) 
ศรศก ๒๓๕ ชีวกลศาสตร์ประยกุต ์ ๒  (๒-๐-๔) 
ศรศก ๒๓๖ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู ๓ (๓-๐-๖)  
 รวม  ๑๖ หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก ๒๗๑ กายอุปกรณ์เสริมระดบัเทา้และขอ้เทา้  ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก ๒๗๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริมระดบัเทา้และขอ้เทา้ ๔  (๐-๑๒-

๔) 
ศรศก ๒๘๑ กายอุปกรณ์เทียมระดบัใตเ้ข่า ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก ๒๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียมระดบัใตเ้ข่า ๔  (๐-๑๒-

๔) 
ศรศก 
๒๖๑ 

จริยธรรมวชิาชีพกายอุปกรณ์  ๒  (๒-๐-๔) 

ศรศก 
๒๓๗ 

วธีิการวจิยั ๒ (๒-๐-๔) 

XXXX  
XXX 

วชิาเลือกเสรี ๑ ๒ (๐-๖-๒) 

 รวม  ๒๐ หน่วกติ 

ช้ันปีที ่3  

ภาคการศึกษาที ่1 
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จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก 
๓๗๑ 

กายอุปกรณ์เสริมระดบัขา ๓ (๓-๐-๖)  

ศรศก 
๓๗๒ 

ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริมระดบัขา ๔  (๐-๑๒-๔) 

ศรศก 
๓๘๑ 

กายอุปกรณ์เทียมระดบัเหนือเข่า ๓ (๓-๐-๖)  

ศรศก 
๓๘๒ 

ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียมระดบัเหนือเข่า ๔  (๐-๑๒-๔) 

ศรศก 
๓๙๑ 

ประสบการณ์คลินิกระดบัตน้ ๔  (๐-๑๒-๔) 

 รวม  ๑๘ หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก ๓๖๑ กายอุปกรณ์เสริมและเทียมระดบัแขน ๓ (๓-๐-๖)  
ศรศก ๓๖๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริมและเทียมระดบัแขน ๔  (๐-๑๒-๔) 
ศรศก ๓๗๓ กายอุปกรณ์เสริมล าตวั ๒ (๒-๐-๔) 
ศรศก ๓๗๔  ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เสริมล าตวั ๓  (๐-๙-๓) 
ศรศก 
๓๗๕ 

กายอุปกรณ์เสริมขั้นกา้วหนา้ ๔ (๒-๖-๖) 

XXXX  XXX วชิาเลือกเสรี ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
 รวม  ๑๘ หน่วยกติ 
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ช้ันปีที ่4  

ภาคการศึกษาที ่1 
 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
SISD 481 Lower Limb Disarticulation Prosthetics    3  (3-0-6) 
ศรศก ๔๘๑ กายอุปกรณ์เทียมระดบัผา่นขอ้เทา้ ขอ้เข่า และขอ้

สะโพก 
๓ (๓-๐-๖)  

SISD 482 Lower Limb Disarticulation Prosthetic Practice  4  (0-12-4) 
ศรศก ๔๘๒ ปฏิบติัการกายอุปกรณ์เทียมระดบัผา่นขอ้เทา้ ขอ้

เข่า และขอ้สะโพก 
๔  (๐-๑๒-
๔) 

SISD 431 Basic Psychology  and  Psychiatry    1  (1-0-2) 
ศรศก ๔๓๑ พ้ืนฐานดา้นจิตวทิยาและจิตเวชศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) 
SISD 491 Intermediate Clinical Experience  4  (0-12-4) 
ศรศก ๔๙๑ ประสบการณ์คลินิกระดบักลาง ๔(๐-๑๒-๔) 
XXXX  
XXX 

Elective 3 2  (0-6-2) 

XXXX  
XXX 

วชิาเลือกเสรี ๓ ๒ (๐-๖-๒) 

 รวม                                                               ๑๔ หน่วย
กติ 

ภาคการศึกษาที ่2 
 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 
SISD 461 Research Project  2 (0-6-2) 
ศรศก 
๔๖๑ 

โครงการวจิยั ๒ (๐-๖-๒) 

SISD 462 Administration and Management in Prosthetics 
and Orthotics 

1 (1-0-2) 

ศรศก ๔๖๒ การบริหารและการจดัการดา้นกายอุปกรณ์ ๑ (๑-๐-๒) 
SISD 483 Prosthetic Advance 4 (2-6-6) 
ศรศก 
๔๘๓ 

กายอุปกรณ์เทียมขั้นกา้วหนา้ ๔ (๒-๖-๖) 

SISD 492 Final Clinical Experience  6 (0-12-4) 
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ศรศก 
๔๙๒ 

ประสบการณ์คลินิกระดบัสูง ๖ (๐-๑๒-๔) 

 รวม                                                             ๑๓หน่วยกติ 

3.5 แนวทางการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 

1. ภาคการศึกษา 

หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (การเรียนทางไกลเเบบผสมผสาน) จะเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนเเบบ 2 ภาค
การศึกษาต่อหน่ึงปีการศึกษา โดยจะใชเ้วลาประมาณ 18 สปัดาห์ต่อหน่ึงภาคการศึกษา ซ่ึงจะเเบ่งออกเป็น 

14 สปัดาห์ ส าหรับการเรียนภาคทฤษฎีผา่นส่ือบทเรียนออนไลน์                                                                                                             
 1 สปัดาห์ ส าหรับการซกัถามและสอบถามขอ้สงสยั ผา่นการประชุมอภิปรายแบบออนไลน์  

 1 สปัดาห์ ส าหรับการสอบกลางภาค 
 1 สปัดาห์ ส าหรับการฝึกปฏิบติัท่ีสถาบนั 
 1 สปัดาห์ ส าหรับการสอบปลายภาคทั้งภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบติั ท่ีสถาบนั (ในรายวชิากายอุปกรณ์) 
โดยท่ีก่อนเปิดภาคการศึกษา  จะมีการปฐมนิเทศและอบรมการใชส่ื้อการเรียนแบบออนไลน์พร้อมทั้งช้ีแจงแผนการเรียนการสอน
และขอ้มูลของหลกัสูตร เเละกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการเรียนการสอนทางไกลแบบผสมผสาน  
2. เน้ือหาของการเรียนการสอน 

2.1 รายละเอียดของเน้ือหาการสอน 

นกัศึกษาสามารถเขา้ถึงเน้ือหาการเรียนเเละส่ือการสอนทั้งหมดไดจ้าก Online learning platform (Selec platform) ซ่ึง
สร้างเเละปรับปรุงใหเ้หมือนหอ้งเรียนจริง ส่ือการเรียนการสอนจะถูกน าเสนอโดยส่ือมลัติมีเดียเเบบทนัสมยั ทั้งน้ีรวมไปถึงวดิีโอ
การสอน, เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ (ในรูปแบบ PDF file) ,เเบบทดสอบความเขา้ใจ (Quizzes), งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(Assignment) ซ่ึงทั้งหมดน้ีนกัศึกษาสามารถเขา้ถึงไดจ้าก Online learning platform (Selec platform)  

ในแต่ละวดีิโอการสอนจะประกอบไปดว้ยการอธิบายใจความส าคญัของเน้ือหาในเวลาประมาณ 10-15 นาที   อาจารยจ์ะ
เป็นผูอ้ธิบายหวัขอ้ของรายวชิานั้นๆ พร้อมกบัการน าเสนอเน้ือหาการสอนเเบบ PowerPoint โดยทุกเน้ือหาการเรียนเเละส่ือการสอน
ทั้งหมดจะถูกอพัโหลดลงในหอ้งเรียนเสมือนจริง  Online learning platform (Selec platform)  โดย  Online  learning platform จะ
เป็นศูนยก์ลางในการส่ือสาร การท างานเเละการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งนกัศึกษาและเป็นส่ือกลางในการส่ือสารระหวา่งอาจารยแ์ละ
นกัศึกษา 

2.2 การอพัโหลดเน้ือหาเเละส่ือการสอนเเพ่ิมเติม 

ส่ือการเรียนการสอนจะถูกอพัโหลดเเละเปิดใหน้กัเรียนเขา้ถึงไดทุ้กๆสปัดาห์ ระหวา่งสปัดาห์นกัศึกษาสามารถเขา้ถึง
เน้ือหาการเรียนการสอนใน Online learning platform ไดต้ลอดเวลา นกัศึกษาควรท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมการใหค้  าปรึกษาออนไลน์ตาม
ตารางเวลาท่ีก าหนด (โดยนกัศึกษาจะไดรั้บตารางเวลาใหค้  าปรึกษาออนไลน์ในช่วงเร่ิมตน้ของแตล่ะภาคการศึกษา) ไม่มีการบงัคบั
ใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมการใหค้  าปรึกษาออนไลน์ เเต่อยา่งไรก็ตามเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนรู้นกัศึกษาควรจะเขา้ร่วมการให้
ค  าปรึกษาออนไลน์อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อสปัดาห์ หากในกรณีท่ีนกัศึกษามีคะเเนนสอบกลางต ่ากวา่ 65 เปอร์เซ็นต ์นกัศึกษาสามารถ
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ร้องขอการสอนออนไลนเ์พ่ิมเติมจากอาจารยไ์ดต้ามความเหมาะสม 

2.3 เอกสารการเรียน 

เอกสารการเรียนเป็นการสรุปเน้ือหาการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียน ในแต่ละวชิา นอกจากจะเเสดงการสรุปเน้ือหา
ของการเรียนจากวดีิโอการสอนเเลว้ยงัมีขอ้มูลของหนงัสืออา้งอิงเพ่ิมเติมท่ีใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติม ยิง่ไปกวา่นั้น
เอกสารการเรียนจะถูกบนัทึกลงบน Platform ก่อนการเปิดภาคเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ก่อน โดยปกติเอกสาร
ประกอบการเรียนจะมีไม่เกิน 5 หนา้ ต่อหนา้บทเรียนการสอนอยา่งไรก็ตามจ านวนบทเรียนตอ่หน่ึงสปัดาห์ก็ข้ึนอยูก่บัจ านวนหน่วย
กิตดว้ยเช่นกนั นอกจากเอกสารการเรียนท่ีนกัศึกษาตอ้งอ่าน วดีิโอการสอนท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งดูเเละท าความเขา้ใจเเลว้ นกัศึกษา
จ าเป็นตอ้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น เเบบฝึกหดั เเบบทดสอบหลงัเรียนเเละการน าเสนอเคสผูป่้วย  

2.4 แบบฝึกหดั 

แบบฝึกหดัคืองานท่ีอาจารยจ์ดัท าข้ึนเพ่ือใหเ้ห็นถึงระดบัความเขา้ใจของนกัเรียน 
ในเเต่ละหวัขอ้ เเบบฝึกหดัสามารถอยูใ่นรูปแบบของการเขียนเรียงความ, การสอบ, การน าเสนอผลงานการตอบค าถามหรือการ
คน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืนๆ 
 แบบฝึกหดัจะถูกใหค้ะเเนนโดยอาจารยผ์ูส้อนพร้อมทั้งขอ้เสนอเเนะหรือค าเเนะน า  นกัศึกษาจะไดรั้บมอบหมายใหท้ า
แบบฝึกหดัอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ังส าหรับแต่ละหวัขอ้การเรียน อีกทั้งเเบบฝึกหดัยงัส่งเสริมนกัศึกษาใหใ้ชค้วามรู้ในบริบทใหม่โดย
เช่ือมต่อกบังานประจ าวนัหรือวเิคราะห์ปัญหาอยา่งละเอียด ผลการประเมินผลงานมีจะส่งผลเป็น 20% ของเกรด 

2.4 แบบทดสอบ 
เเบบทดสอบคือการทดสอบความรู้ยอ่ยๆในเเต่ละหวัขอ้การสอน เเบบทดสอบจะมีข้ึนเพ่ือใหน้กัศึกษาไดป้ระเมินความรู้

ของตวัเองในหวัขอ้นั้นๆ อีกทั้งอาจารยย์งัสามารถดูความกา้วหนา้ของนกัศึกษาอีกดว้ย ถึงเเมว้า่เเบบทดสอบจะไม่ไดมี้ผลต่อ
คะเเนนสอบโดยตรง เเตเ่เบบทดสอบจะมีผลในส่วนของกิจกรรมอ่ืนๆ 5 % 

2.5 การน าเสนอผลงาน  
ระหวา่งเเต่ละภาคการศึกษานกัศึกษาจะตอ้งน าเสนอผลงานการผลิตกายอุปกรณ์เสริม หรือกายอุปกรณ์เทียมเป็น

กรณีศึกษาในรูปแบบ PowerPoint แก่อาจารยด์า้นกายอุปกรณ์หรืออาจารยเ์เพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟผูา่นโปรแกรมออนไลน์ ทั้งน้ีเพ่ือ
เเลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆระหวา่งนกัศึกษาเเละอาจารย ์ เเละเสริมสร้างการเรียนรู้และการท างานแบบสหวชิาชีพ โดยจะมีการ
เก็บคะเเนนในการน าเสนอผลงานอีกดว้ย   

2.6 กระดานถามตอบ (Forum and Chat) 

กระดาษถามตอบเป็นอีกหน่ึงตวัช่วยส าคญัท่ีช่วยใหก้ารส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาเเละอาจารยเ์ป็นไปไดง่้ายเเละสะดวก
ยิง่ข้ึน นกัศึกษาสามารถถามขอ้สงสยัจากหวัขอ้ท่ีเรียน นกัศึกษาสามารถพิมพข์อ้สงสยัเเละขอ้เสนอเเนะโพสตล์งในกระดานถาม
ตอบ โดยท่ีในแต่ละวชิาจะมีกระดานถามตอบเป็นของตนเองซ่ึงทั้งอาจารยแ์ละนกัศึกษาสามารถโพสตไ์ด ้นอกจากน้ีกระดานถาม
ตอบยงัเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการเเจง้เร่ืองปัญหาหรือขอ้สงสยัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองทางคอมพิวเตอร์,ก าหนดการต่างๆ ฯลฯ              

2.7  การใหค้  าปรึกษา (Consultation) 

 ในเเต่ละสปัดาห์ นกัศึกษาจะมีโอกาสไดรั้บค าปรึกษาจากอาจารยใ์นเเต่ละวชิา (ตามตารางท่ีจะส่งให)้ เป็นเวลาสองชัว่โมง 
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โดยท่ีนกัศึกษาสามารถถามขอ้สงสยัต่างๆ, เเลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเรียนหรือพดูคุยท าความเขา้ใจเก่ียวกบั

ศพัทศ์พัทท์างเทคนิคต่างๆ  โดยการใหค้  าปรึกษาจะด าเนินการผา่นโปรเเกรม Polycom ซ่ึงจะเป็นการพดูคุยเเบบเห็นหนา้ 

3.6 ภาระหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของนักศึกษา 

นกัศึกษาควรจะเขา้หนา้เวบเพจ (platform) เพ่ือติดตามบทเรียนทุกสปัดาห์พร้อมทั้งท าแบบฝึกหดัท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
สม ่าเสมอ ในแต่ละสปัดาห์นกัศึกษาควรใชเ้วลาประมาณ 25-28 ชัว่โมงในการเรียน ในแต่ละวนัท างานนกัศึกษาควรใชเ้วลาในการ
เรียน 3-4 ชัว่โมง และระหวา่งวนัหยดุสุดสปัดาห์ (เสาร์-อาทิตย)์ นกัศึกษาควรจะใชเ้วลา 6-8 ชัว่โมงต่อวนัในการเรียน การเรียน
ทางการไกลรูปแบบน้ีไดส้ร้างข้ึนเพ่ือใหเ้หมาะสมกบันกัศึกษาท่ีท างานเตม็เวลา โดยท่ีนกัศึกษาสามารถเรียนหน่ึงวชิาต่อหน่ึงวนั
ท างาน ทั้งน้ีการเรียนในหน่ึงวชิานั้นจะรวมไปถึงการดูและทบทวนวดีิโอ พร้อมทั้งท าแบบทดสอบ ในขณะท่ีวนัหยดุสุดสปัดาห์
(เสาร์-อาทิตย)์ จะใชไ้ปกบัการทบทวนบทเรียนและท าแบบฝึกหดัท่ีตอ้งการและการอ่านเน้ือหาล่วงหนา้ 
ความรับผดิชอบของนักศึกษา สามารถก าหนดได้ ดงันี ้                            

● นกัศึกษาตอ้งศึกษาเเละพยายามท าความเขา้ใจหวัขอ้ท่ีอาจารยก์ าหนด        
● นกัศึกษาควรจะศึกษาเเละท าความเขา้ใจขอ้เสนอเเนะของอาจารยอ์ยา่งใกลชิ้ดเเละการบา้นท่ีถูกตอ้ง 

● นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งท าแบบฝึกหดัใหท้นัตามเวลาท่ีก าหนด 

● นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมวชิาภาคปฏิบติัท่ีทางมหาวทิยาลยัก าหนด 

● นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งสอบกลางภาคและปลายภาค 

● นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลการท างานในดา้นกายอุปกรณ์ของตวัเองเป็นจ านวนเคสท่ีก าหนดในแต่ละรายวชิา
ภาคปฏิบติัหรือวชิาประสบการณ์คลินิก และท ารายงานหรือการน าเสนอเคสตามท่ีก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 

● นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งน าเสนอเคสผูป่้วยท่ีน่าสนใจ ตามจ านวนเคสท่ีแต่ละรายวชิาภาคปฏิบติัหรือวชิาประสบการณ์คลินิก
ก าหนด ต่อ1 ภาคการศึกษา   

● นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหนา้ หากนกัศึกษามีปัญหา หรือไม่สามารถท าตามตารางปกติได ้ 
● นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งท าการประเมินรายวชิา หลงัจากจบแต่ละภาคการศึกษา  

การประเมนิเเละการให้ข้อมูลย้อนกลบัต่อผู้สอน 

เเบบสอบถามจะเเบ่งเป็น 2 แบบ แบบเเรกคือการประเมินรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน พร้อมทั้งประเมินโปรแกรมและการบริหาร
จดัการ นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งกรอกเเบบสอบถามน้ีหลงัจากจบภาคการศึกษา  แบบสอบถามจะเป็นตวับ่งบอกถึงศกัยภาพของการ
จดัการ, จุดดอ้ยของโปรแกรมและทิศทางของการพฒันาในภาคการศึกษา หนา้หรือหลกัสูตรต่อๆไป  
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หลกัเกณฑ์การเรียนของนักศึกษา  

เน้ือหาการเรียนการสอนในเเต่ละรายวชิาจะเปิดเป็นรายสปัดาห์ ในขณะท่ีเน้ือหาของเเต่ละวชิานั้นๆเปิด เเบบทดสอบจะก็
จะเปิดไปพร้อมๆกบัรายวชิาท่ีเปิดเช่นกนั ทั้งน้ีแบบทดสอบในเเตล่ะรายวชิามีจุดประสงคเ์พ่ือใหน้กัศึกษาประเมินความเขา้ใจของ
ตนเองในเเต่ละรายวชิา ในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีจะมีสอบกลางภาคและสอบปลายภาค จะมีการนดัปรึกษาออนไลน์ระหวา่งอาจารย์
ประจ ารายวชิาและนกัศึกษา โดยใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมงก่อนสอบกลางภาคเเละสอบปลายภาค เพ่ือใหน้กัศึกษาเตรียมความ
พร้อมในการสอบ 

 ความสามารถทีค่าดหวงัของนักศึกษา 

นกัศึกษาทุกคนถูกคาดหวงัไวว้า่จะตอ้งผา่นมาตรฐานการพฒันาวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่จ ากดัเฉพาะวชิาชีพสาขากาย
อุปกรณ์ความสามารถเหล่าน้ีจะประกอบดว้ยทกัษะวชิาชีพจรรยาบรรณทางสงัคมและทกัษะการสอนตลอดจนความมุ่งมัน่ในการ
พฒันาและรักษามาตรฐานวชิาชีพไวใ้นระดบัสูงดงัน้ี: 

• ความสามารถท่ีจะปฏิบติักบัคนไขโ้ดยอยูพ้ื่นฐานส าคญัอยา่งครอบคลุม (เเนวทางการรักษา, การออกแบบอุปกรณ์ เเละ
อ่ืนๆ) 

• มีทกัษะเเละความรู้ในดา้นกายอุปกรณ์เพ่ือท่ีน ามาประยกุตใ์ชก้บัการรักษาท่ีซบัซอ้นได ้

• มีความสามารถในการบริหารจดัการหน่วยกายอุปกรณ์ท่ีรับผดิชอบได ้

• มีทกัษะทางสงัคมท่ีใชส่ื้อสารกบัผูพิ้การและเพ่ือนร่วมงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

• สามารถแสดงศกัยภาพภายในงานกายอุปกรณ์ทางคลินิกเพื่อเป็นตวัแทนระดบัมืออาชีพท่ีเหมาะสมในดา้นอปุกรณ์เทียม / 
กายอุปกรณ์เสริม 

• มีคุณธรรมเเละจริยธรรมเเละยนืหยดัป้องกนัสิทธิของคนไข ้

• สามารถร่วมเเละสร้างกระบวนการพฒันาวชิาชีพกายอุปกรณ์อยา่งต่อเน่ือง 

• มีความสามารถจะประยกุตเ์เละบูรณาการเน้ือหาท่ีเรียนได ้

• มุ่งมัน่ท่ีจะติดตามพฒันาการใหม่ทางดา้นกายอุปกรณ์ ท่ีส่งผลต่อการออกแบบเเละการท ากายอุปกรณ์เสริมเเละกาย
อุปกรณ์เทียม 

• สามารถสอนเเละท าเป็นตวัอยา่งในดา้นกายอุปกรณ์แก่เพ่ือนร่วมอาชีพเเละบุคลากรดา้นสุขภาพดา้นอ่ืนๆได ้

• สามรถแสวงหาความรู้ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีมีความเหมาะสมและทนัสมยัพร้อมทั้งสามารถใชว้สัดุเเละ
ส่วนประกอบทางกายอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัได ้

• มีความสามารถในการส่ือสาร ทกัษะการรายงานผล เเละทกัษะดา้นเทคโนโลยรีะหวา่งทีมสหวชิาชีพ 
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3.7 การจดัการเรียนการสอนและการประเมนิผล 

วชิาวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

1. การจดัการเรียนการสอน  

1.1 การบรรยายผา่นระบบออนไลน์  

1.2 แบบทดสอบออนไลน์ก่อนเรียน-หลงัเรียน 

1.3 แบบฝึกหดัออนไลน์ประจ ารายวชิา 

1.4 งานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่นอ้ยกวา่ 4 ช้ินงานต่อรายวชิา 

1.5 จดัการอภิปรายกลุ่มยอ่ยออนไลน์ 

1.6 เอกสารอ่านประกอบภาษาไทย 

2. การวดัและประเมนิผล  

 2.1 คะแนนสอบ 60%  

  2.1.1 สอบกลางภาค 40%  

  2.1.2 สอบปลายภาค 60% 

 2.2 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 25% 

  ไม่นอ้ยกวา่ 4 ช้ินงานต่อภาคการศึกษา 

 2.3 กิจกรรมอ่ืนๆ 15%  

  2.3.1 จ านวนชัว่โมงในการเขา้เรียน 5% 

  2.3.2 คะแนนสอบก่อน/หลงัเรียน 5% 

  2.3.3 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 5% 

หมายเหต ุ

1.  คะแนนรวมทั้งรายวชิา 50-60% จะมีสิทธ์ิในการสอบซ่อมจ านวน  1 คร้ัง 

2. คะแนนรวมทั้งรายวชิานอ้ยกวา่ 50% ลงทะเบียนเรียนซ ้ า 
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การตดัเกรด 

ช่วงคะแนน เกรด 

มากกวา่ 80% 4.0 

75% - 79% 3.5 

70% - 74% 3.0 

65% - 69% 2.5 

60% - 64% 2.0 

55% - 59% 1.5 

50% - 54% 1.0 

มากกวา่ 50% 0.0 
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วชิาทฤษฎทีางกายอุปกรณ์ 

1. การจดัการเรียนการสอน 

1.2 การบรรยายผา่นระบบออนไลน์  

1.3 แบบทดสอบออนไลน์ก่อนเรียน-หลงัเรียน 

1.4 แบบฝึกหดัออนไลน์ประจ ารายวชิา 

1.5 งานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่นอ้ยกวา่ 4 ช้ินงานต่อรายวชิา 

1.6 จดัการอภิปรายกลุ่มยอ่ยออนไลน ์

1.7 เอกสารอ่านประกอบภาษาไทย 

2. การวดัและประเมนิผล  

2.1คะแนนสอบ 50%  

2.1.1สอบกลางภาค 40%  

2.1.2สอบปลายภาค 60% 

2.2 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 35% 

2.2.1 ไม่นอ้ยกวา่ 4 ช้ินงานต่อภาคการศึกษา 

2.3 กิจกรรมอ่ืนๆ 15%  

2.3.1 จ านวนชัว่โมงในการเขา้เรียน 5% 

2.3.2 คะแนนสอบก่อน/หลงัเรียน 5% 

2.3.3 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม 5% 

2.4หมายเหต ุ

2.4.1 คะแนนรวมทั้งรายวชิา 50-60% จะมีสิทธ์ิในการสอบซ่อมจ านวน  1 คร้ัง 

2.4.2  คะแนนรวมทั้งรายวชิานอ้ยกวา่ 50% ลงทะเบียนเรียนซ ้ า 
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วชิาภาคปฏิบัตทิางกายอุปกรณ์ 

1. คะแนนสอบภาคปฏิบตั ิ40% 
การสอบภาคปฏิบติั หมายถึง การสอบท่ีจดัข้ึน ณ สถาบนัการสอนในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด โดยแบ่งออกเป็นการสอบยอ่ยใน
กระบวนการภาคปฏิบติัที่ีมีความส าคญั เช่น การตรวจประเมิน การวดัและหล่อแบบ การแต่งหุ่นปูน การลองอุปกรณ์ ทกัษะการ
แกไ้ขปัญหาอุปกรณ์ การวเิคราะห์ความผิดปกติของผูป่้วย ฯลฯ ในช่วงระยะเวลา 1 สปัดาห์ในแตล่ะภาคการศึกษา การประเมินจะ
ประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินการสอบภาคปฏิบติัของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

2.  ช้ินงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  20%  
ช้ินงานท่ีไดรั้บมอบหมายต่อหน่ึงรายวชิา มีจ านวน 1 ช้ินงาน ช้ินงานละ 20%  โดยจะตอ้งท ารายงานการท าอุปกรณ์ ท่ีแสดงถึง
ทกัษะการปฏิบติัช้ินงาน ตั้งแต่การตรวจประเมินคนไข ้ การออกแบบอุปกรณ์ การวดัและหล่อแบบ การแต่งหุ่นปูน การประดิษฐ์
ช้ินงาน การประเมินการลองอุปกรณ์ การท าสวยงาม การส่งมอบอุปกรณ์ การติดตามผลการใชอุ้ปกรณ์ และค าแนะน าอ่ืนๆ โดยการ
ประเมินช้ินงาน จะประเมินจากรายงานการท าอุปกรณ์ ดงันั้น ในรายงานจะตอ้งมีภาพประกอบ ทั้งทางดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และ
ดา้นหลงั ทุกมุมมองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใชค้วามรู้ในการประยกุตสู่์การปฏิบติั ในการลองอุปกรณ์ หากเป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งมีการ
ประเมินการเคล่ือนไหวหรือการเดิน จะตอ้งแนบไฟลว์ดีีโอท่ีฉายภาพทางดา้นหนา้-หลงั และวดีีโอทางดา้นขา้งประกอบรายงาน 
ตามตวัอยา่งดงัรูป โดยใหน้กัศึกษาจะไดรั้บค าแนะน าในการท ารายงานคร้ังท่ี 1 ก่อนและน าไปปรับปรุงในการท ารายงานคร้ังท่ี 2 
การประเมินช้ินงานจะประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินภาคปฏิบติั ท่ีจะมีการประเมินทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจประเมินคนไข ้
การออกแบบอุปกรณ์ การวดัและหล่อแบบ การแต่งหุ่นปูน การประดิษฐช้ิ์นงาน การประเมินการลองอุปกรณ์ การท าสวยงาม การ
ส่งมอบอุปกรณ์ การวางแผนการรักษาผูป่้วยรวมถึงการติดตามผลและขอ้แนะน าและเสนอแนะต่างๆ การประเมินช้ินงานจะ
ประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินอุปกรณ์ ภาคปฏิบติัและภาคสนาม. หากนกัศึกษาส่งรายงานชา้กวา่ก าหนดส่ง 1 วนั จะถูกหกั
คะแนน 10% ของคะแนนท่ีได ้
 

 
3. งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 10% 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย หมายถึง รายงาน ภาพถ่าย วดีิทศัน์ หรืองานอ่ืนๆท่ีอาจารยป์ระจ าวชิาภาคปฏิบติัมอบหมาย โดยส่งภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดในภาคการศึกษานั้นๆ 
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4. การน าเสนอกรณศึีกษา 20%  
นกัศึกษาจะตอ้งน าเสนอกรณีศึกษาท่ีไดรั้บในรายวชิานั้น จ านวน 1 คน ท่ีไม่ใช่กรณีศึกษาท่ีไดท้ ารายงานในการส่งช้ินงาน  เพื่อ
น าเสนอต่ออาจารยแ์ละ/หรือ นกัศึกษาร่วมชั้นเรียน ในระยะเวลาท่ีก าหนดก่อนจบภาคการศึกษา โดยน าเสนอภายหลงัจากท่ีไดส่้ง
รายงานช้ินงานเรียบร้อยแลว้ ในการน าเสนอเคสจะตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหาตั้งแต่การตรวจประเมินคนไข ้ การออกแบบอุปกรณ์ 
(Prescription) และทางเลือกอ่ืนหากไม่มีขอ้จ ากดั (Ideal prescription) ผลการประเมินการลองอุปกรณ์และการแกไ้ข การวางแผน
การรักษาและการติดตามผล และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  โดยน าเสนอใน 15 นาที และนกัศึกษาจะตอ้งตอบค าถามอาจารยแ์ละ/หรือ 
นกัศึกษาร่วมชั้นเรียน ในเวลาประมาณ 15 นาที การประเมินการน าเสนอเคส จะประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินการน าเสนอ
เคส ซ่ึงจะมีการประเมินเน้ือหาการน าเสนอวา่ครบถว้นและถูกตอ้งหรือไม่ มีการประเมินทกัษะการน าเสนอ การใชภ้าษา และ
ประเมินการตอบค าถามวา่สามารถตอบค าถามไดค้รบถว้นและถูกตอ้งหรือไม่ หรือตอ้งใหอ้าจารยช่์วยแนะน าก่อนการตอบค าถาม
หรือไม่  

5. จติพสัิย 10% 
จิตพิสยั หมายรวมถึง การมีส่วนร่วมในการอภิปรายเด่ียวหรือกลุ่ม การส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและอาจารย ์ พฒันาการการเรียนรู้ 
ความสนใจต่อการเรียน ฯลฯ 
 
การประเมนิผล 
1. เกณฑผ์า่นคือไดค้ะแนนมากกวา่ 60% 
2. คะแนนรวมทั้งรายวชิา 50-60% จะมีสิทธ์ิในการสอบซ่อมจ านวน  1 คร้ัง ในช่วงภาคการเรียนภาคฤดูร้อน  
3. คะแนนรวมทั้งรายวชิานอ้ยกวา่ 50% ลงทะเบียนเรียนซ ้ า 
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วชิาทางกายอุปกรณ์ ภาคประสบการณ์คลนิิกระดบัต้น - กลาง – สูง 

1. ช้ินงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 60% 
การท าช้ินงานในแต่ละรายวชิาฝึกประสบการณ์คลินิก จะตอ้งท าช้ินงานดงัน้ี 

● ประสบการณ์คลินิกระดบัตน้ – จ านวนรวม 4 ช้ินงาน โดยมีขอ้ก าหนดคือ 

o กายอุปกรณ์เสริมเทา้หรือขอ้เทา้ อยา่งใดอยา่งหน่ึง อยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน 

o กายอุปกรณ์เสริมขาอยา่งนอ้ย  1 ช้ินงาน  
o กายอุปกรณ์เทียมขา อยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน 

● ประสบการณ์คลินิกระดบักลาง - จ านวน 4 ช้ินงาน โดยมีขอ้ก าหนดคือ 

o กายอุปกรณ์เสริมเทา้หรือขอ้เทา้ หรือขา  อยา่งใดอยา่งหน่ึง อยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน 

o กายอุปกรณ์เทียมขา อยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน 

o กายอุปกรณ์เสริมแขน หรือกายอุปกรณ์เทียมแขน อยา่งนอ้ย  1 ช้ินงาน  
o กายอุปกรณ์เสริมสนัหลงัอยา่งนอ้ย  1 ช้ินงาน  

● ประสบการณ์คลินิกระดบัสูง - จ านวน 6 ช้ินงาน  โดยมีขอ้ก าหนดคือ 

o กายอุปกรณ์เสริมเทา้หรือขอ้เทา้ หรือขา  อยา่งใดอยา่งหน่ึง อยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน  
o กายอุปกรณ์เทียมขา อยา่งนอ้ย  1 ช้ินงาน  
o กายอุปกรณ์เสริมสนัหลงัอยา่งนอ้ย  1 ช้ินงาน   
o กายอุปกรณ์เสริมชนิดพิเศษท่ีเรียนในรายวชิากายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง อยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน 

o กายอุปกรณ์เทียมชนิดพิเศษท่ีเรียนในรายวชิากายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง อยา่งนอ้ย 1 ช้ินงาน 

โดยแต่ละช้ินงานจะตอ้งท ารายงานเคส ตามแบบฟอร์ม Clinical Record (เอกสารแนบ Clinical record) ท่ีแสดงใหเ้ห็นตั้งแตป่ระวติั
ผูป่้วย การตรวจประเมิน (SOAP) การออกแบบอุปกรณ์ ผลการลองอุปกรณ์ การวางแผนการรักษาผูป่้วยรวมถึงการติดตามผลและ
ขอ้แนะน าและเสนอแนะต่างๆ ในรายงานจะตอ้งมีภาพประกอบ ทั้งทางดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และดา้นหลงั ทุกมุมมองท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงการใชค้วามรู้ในการประยกุตสู่์การปฏิบติั ในการลองอุปกรณ์ หากเป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งมีการประเมินการเคล่ือนไหวหรือการเดิน 
จะตอ้งแนบไฟลว์ดีีโอท่ีฉายภาพทางดา้นหนา้-หลงั และดา้นขา้งประกอบรายงาน ตามตวัอยา่งดงัรูป โดยจะตอ้งมีการประเมิน
ช้ินงานจะประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินอุปกรณ์ ภาคปฏิบติัและภาคสนาม. หากนกัศึกษาส่งรายงานชา้กวา่ก าหนดส่ง จะถูก
หกัคะแนนวนัละ 10% ของคะแนนท่ีได ้
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1. รายงานประสบการณ์คลนิิก 20% 
รายงานประสบการณ์คลินิก คือ รายงานท่ีมีจ านวนค าไม่นอ้ยกวา่ 500 ค า ภาษาไทย ท่ีอาจจะมี/ไม่มีภาพประกอบ แต่ละรายวชิา 
จะตอ้งท ารายงานดงัน้ี 

● ประสบการณ์คลินิกระดบัตน้ จะตอ้งอธิบายการท างานดา้นกายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อผูป่้วยโดยแสดงใหเ้ห็นถึงวธีิการ
การใชท้กัษะเชิงจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีในการดูแลรักษาผูป่้วย 

● ประสบการณ์คลินิกระดบักลาง จะตอ้งอธิบายการท างานดา้นกายอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม โดยแสดงความเห็นในการดูแล
รักษาผูป่้วยแบบองคร์วมดว้ยการใชท้กัษะเชิงจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีในการดูแลรักษาผูป่้วย 
อธิบายการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมร่วมกบัวชิาชีพต่างๆ 

● ประสบการณ์คลินิกระดบัสูง จะตอ้งอธิบายการท างานดา้นกายอปุกรณ์ท่ีเหมาะสม โดยแสดงความเห็นในการดูแลรักษา
ผูป่้วยแบบองคร์วมดว้ยการใชท้กัษะเชิงจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีในการดูแลรักษาผูป่้วย อธิบายการ
ดูแลผูป่้วยแบบองคร์วมร่วมกบัวชิาชีพต่างๆ วิธีการบริหารจดัการในหน่วยงานเพ่ือการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการ
ใหบ้ริการผูป่้วยในการส่งมอบกายอุปกรณ์เสริม/เทียมขั้นสูง หากนกัศึกษาส่งรายงานชา้กวา่ก าหนดส่ง 1 วนั จะถูกหกั
คะแนน 10% ของคะแนนท่ีได ้

 

2. การน าเสนอเคส 20% 
นกัศึกษาจะตอ้งน าเสนอกรณีศึกษาท่ีไดรั้บในรายวชิานั้น จ านวน 1 คน ท่ีไม่ใช่กรณีศึกษาท่ีไดท้ ารายงานในการส่งช้ินงานวชิา
ภาคปฏิบติั และไม่ใช่กรณีศึกษาท่ีน าเสนอในวชิาภาคปฏิบติั โดยสามารถเลือกกรณีศึกษาจาก 1 ใน 4 ช้ินงานเพ่ือน าเสนอต่ออาจารย์
และ/หรือ นกัศึกษาร่วมชั้นเรียน ในระยะเวลาท่ีก าหนดก่อนจบภาคการศึกษา โดยน าเสนอภายหลงัจากท่ีไดส่้งรายงานช้ินงาน
เรียบร้อยแลว้ ในการน าเสนอเคสจะตอ้งประกอบดว้ยเน้ือหาตั้งแต่การตรวจประเมินคนไข ้ การออกแบบอุปกรณ์ (Prescription) 
และทางเลือกอ่ืนหากไม่มีขอ้จ ากดั (Ideal prescription) ผลการประเมินการลองอุปกรณ์และการแกไ้ข การวางแผนการรักษาและการ
ติดตามผล และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  โดยน าเสนอใน 15 นาที และนกัศึกษาจะตอ้งตอบค าถามอาจารยแ์ละ/หรือ นกัศึกษาร่วมชั้นเรียน 
ในเวลาประมาณ 15 นาที การประเมินการน าเสนอเคส จะประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินการน าเสนอเคส ซ่ึงจะมีการประเมิน
เน้ือหาการน าเสนอวา่ครบถว้นและถูกตอ้งหรือไม่ มีการประเมินทกัษะการน าเสนอซ่ึงรวมถึงการใชภ้าษา เน้ือหา  และประเมินการ
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ตอบค าถามวา่สามารถตอบค าถามไดค้รบถว้นและถูกตอ้งหรือไม่ หรือตอ้งใหอ้าจารยช่์วยแนะน าก่อนการตอบค าถามหรือไม่ 
 

การประเมนิผล 

1. เกณฑผ์า่นคือไดค้ะแนนมากกวา่ 60% 
2. คะแนนรวมทั้งรายวชิานอ้ยกวา่ 60% ลงทะเบียนเรียนซ ้ าในช่วงภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนหรือในภาคการศึกษาถดัไป 
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วชิาโครงการวจิยั 

1. การจดัการเรียนการสอน 

1.1. จดัท าโครงร่างงานวจิยัแบบรูปเล่ม 

1.2. น าเสนอโครงร่างงานวจิยั 

1.3. จดัท ารูปเล่มงานวจิยั 

1.4. น าเสนอผลงานวจิยั 

1.5. รายงานผลการท าวจิยัประจ าเดือน 

2. การวดัและประเมนิผล 

2.1. ประเมินรายงานโครงร่างงานวจิยั 20% 

2.2. ประเมินการน าเสนอโครงร่างงานวจิยั 20% 

2.3. ประเมินรูปเล่มงานวจิยั 20% 

2.4. ประเมินการน าเสนอผลงานวจิยั 20% 

2.5. ประเมินรายงานผลการท าวจิยัประจ าเดือน 20% 

2.6. หมายเหต ุ

2.6.1. คะแนนรวมทั้งรายวชิา 50-60% จะมีสิทธ์ิในการสอบซ่อมจ านวน  1 คร้ัง 

2.6.2. คะแนนรวมทั้งรายวชิานอ้ยกวา่ 50% จะตอ้งลงทะเบียนเรียนซ ้ า 
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3.8 การเตรียมตวัในการเรียนทางระบบออนไลน์ 

ในการเรียนในหลกัสูตรกายอุปกรณ์ทางไกลแบบผสมผสานนั้นจะใชเ้ทคโนโลยมีาเป็นส่วนช่วยพ้ืนฐานในการเรียน ส่ิง
หน่ึงท่ีส าคญันั้นคือเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์  โดยอุปกรณ์การเรียนนั้นจะเเบ่งออกเป็น อุปกรณ์ท่ีเป็นฮาร์ดเเวร์ เเละอุปกรณ์ซอร์ฟแวร์ 
ท่ีนกัศึกษาจ าเป็นจะตอ้งเตรียมตวัก่อนท่ีจะเรียนทางไกล  
หมายเหตุ : 
ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีลกัษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นดว้ยตา
และสมัผสัได ้เช่น จอภาพ คียบ์อร์ด เคร่ืองพิมพ ์เมาส์ เป็นตน้  
ซอฟตแ์วร์ (software) หมายถึงชุดค าสัง่หรือโปรแกรมท่ีใชส้ัง่งานใหค้อมพิวเตอร์ท างาน 
3.8.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
3.8.1.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
นกัศึกษาตอ้งเตรียมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊หรือแบบพกพา เพ่ือใชใ้นการเรียนและคน้ควา้ขอ้มูลตลอดหลกัสูตร ซ่ึงนกัศึกษา
สามารถใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีสเปคพ้ืนฐานตามทอ้งตลาดทัว่ไป ท่ีสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตไดท่ี้ความเร็วขั้นต ่า 10Mb/s  และจ าเป็นตอ้ง
มีการลงโปรแกรมท่ีใชใ้นการเรียนและสอบ โดยนกัศึกษาจะไดท้ าการตรวจสอบความพร้อมและติดตั้งโปรแกรมโดยเจา้หนา้ท่ี IT 
ในวนัปฐมนิเทศน์ เช่น โปรแกรม Safe Exam Browser, โปรแกรม Polycom meeting และ โปรแกรม Free2X Webcam Recorder 
เป็นตน้ 

 
             
 
3.8.1.2 กล้องเวบ็แคม  
กลอ้งเวบ็แคมเป็นอปุกรณ์ท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเตรียมเพื่อใชใ้นการสอบภาคทฤษฎี, น าเสนองานและใชใ้นการซกัถามอาจารย ์ตวั
กลอ้งควรสามารถถ่ายภาพไดท่ี้ความละเอียดอยา่งนอ้ยระดบั HD (1280 X 720 พิกเซล) 

 
 

 

3.8.1.3 ไมโครโฟนและหูฟัง 
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นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเตรียมไมโครโฟนและหูฟังเพ่ือท่ีจะใชใ้นการส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อนหรือกบัเพ่ือนร่วมชั้น 
 

 
อุปกรณ์ซอฟแวร์ 
3.8.1.4    โปรแกรม “Safe Exam Browser” 
โปรแกรมน้ีจะถูกใชเ้ม่ือนกัศึกษาท าขอ้สอบในโปรแกรม โดยฝ่ายผูดู้แลจะส่งลิงคข์อ้สอบออนไลนใ์หก้บันกัศึกษา พร้อมกบั
รหสัผา่นก่อนสอบผา่นอีเมลลข์องนกัศึกษา เม่ือนกัศึกษาเขา้ท าขอ้สอบในระบบ โปรแกรมจะถูกลอ็กไม่ใหอ้อกจากโปรแกรมสอบ
น้ี เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้กัศึกษาเขา้สู่โปรแกรมอ่ืนๆขณะท าขอ้สอบจนกวา่จะไดร้หสัปลดลอ็กซ่ึงจะไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีคุมสอบหลงัท า
ขอ้สอบเสร็จเรียบร้อย 
 
  
  
 

 

 

 

               
 
3.8.1.5       โปรแกรม “Polycom” 
Polycom เป็นโปรแกรมจดัประชุมทางไกลท่ีใชส่ื้อสารออนไลน์ระหวา่งฝ่ายผูดู้แลกบันกัศึกษา ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชก่้อนท าขอ้สอบ 
ระหวา่งท าขอ้สอบและหลงัท าขอ้สอบ อีกทั้งโปรแกรมPolycom ยงัใชใ้นการสงัเกตการณ์ระหวา่งการท าขอ้สอบของนกัศึกษาอีก
ดว้ย 
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3.8.1.6 โปรแกรม “Free2X Webcam Recorder” 
โปรแกรมน้ีใชเ้พ่ือบนัทึกภาพนกัศึกษาและคอมพิวเตอร์ระหวา่งท าการสอบเพ่ือความโปร่งใสในการสอบ โดยภาพจะถูกบนัทึกจาก
กลอ้งWebcamท่ีต่อจากคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษา ก่อนเร่ิมท าการสอบนกัศึกษาจะไดรั้บค าสัง่จากเจา้หนา้ท่ีใหเ้ร่ิมการบนัทึกและจะ
ไดรั้บค าสัง่หยดุบนัทึกเม่ือท าการสอบแลว้เสร็จ 
 
         

 
 หมายเหต ุ: วธีิการลงโปรแกรมต่างๆ ทางทีมผูดู้เเลจะเป็นผูส่้งใหน้กัศึกษาในวนัปฐมนิเทศ                 
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3.8.2 คู่มือการใช้เเพลตฟอร์มออนไลน์  

การเขา้ถึงบทเรียนบนแพลตฟอร์ม (ระบบปฎิบติัการกลางของหลกัสูตร) บทเรียนจะถูกบนัทึกไวท่ี้ระบบกลางของ
หลกัสูตร โดยจะถูกปล่อยใหน้กัศึกษาเรียนไดต้ามความสอดคลอ้งของเน้ือหา โดยการปล่อยเน้ือหาลงบนแฟลตฟอร์มนั้น จะปล่อย
คร้ังละ 2 สปัดาห์ การเขา้ถึงเน้ือหาการเรียนผา่นแพลตฟอร์ม มีวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1.   การเขา้สู่แพลตฟอร์ตนั้น นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเขา้ผา่น VPN โดยสามารถโหลด VPN ทางเวบ็ไซต์
http://muit.mahidol.ac.th/online.htm จากนั้นเลือกคู่มือการเช่ือมต่อ VPN ตามระบบปฏิบติัการท่ีนกัศึกษาใชง้านอยู ่จากนั้นท า
ตามขั้นตอนในไฟลท่ี์ดาวน์โหลดมา 

 
2.  หลงัจากเขา้ VPN แลว้ เขา้สู่เวบ็ไซต ์http://10.7.2.201/sec/ จากนั้น ใหล้งช่ือเขา้ใชร้ะบบโดยกรอก username และ 
password ดา้นขวาบนและกด Log in เพ่ือเขา้สู่ระบบ 
 

 
 

3. เม่ือเขา้สู่ระบบเสร็จแลว้ จากนั้นเล่ือนลงมาดา้นล่างของแพลตฟอร์ม คลิกท่ีแบบเรียนทางไกล หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตร

http://10.7.2.201/sec/
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บณัฑิต โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

 
4.  จากนนั้นเวบ็ไซตจ์ะแสดงหนา้หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 
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5.  คลิกเพ่ือเขา้สู่การเรียนการสอน นกัศึกษาปีท่ี 2 

 
6. จากนั้นจะแสดงหนา้ต่างจะแสดงรายละเอียดในการเรียน การพบอาจารยผ์ูส้อน การสอบถามปัญหา และรายวชิาเรียนต่างๆ 
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7.  และเม่ือเล่ือนลงมา แพลตฟอร์มจะแสดงเน้ือหาการเรียนท่ีนกัศึกษาตอ้งเรียนในแต่ละสปัดาห์ตามตารางเรียน  
จากนั้นนกัศึกษาสามารถคลิกเพ่ือเขา้สู่รายวชิาท่ีตอ้งการเรียน     

 
8.   เม่ือนกัศึกษาคลิกเขา้สู่ในแต่ละวชิา แพลตฟอร์มจะแสดงค าอธิบายรายวชิา และรายละเอียดต่างๆ จากนั้นคลิกปุ่ม ถดัไป 

เพ่ือเขา้สู่เน้ือหารายวชิา  
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8.1             โดยในแต่ละเน้ือหารายวชิา โดยจะแบ่งเป็น วดีิโอการสอน เอกสารการเรียน อาจารยผ์ูส้อน 

 
ตวัอยา่ง วดีิโอประกอบการเรียน 
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8.2             นกัศึกษาสามารถจบบทเรียนได ้โดยคลิก กลบัสู่ หนา้แรก เพ่ือดูรายวชิาต่อไป 

 
9.   เม่ือนกัศึกษากลบัสู่หนา้แรก ดา้นล่างของรายวชิาในแต่ละสปัดาห์จะมีแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อประเมินความเขา้ใจของ
นกัศึกษา 

 
10. ในกรณีท่ีบางรายวชิาท่ีมีแบบฝึกหดั (Assignment) ไอคอนท่ีแสดงแบบฝึกหดั จะแสดงอยูใ่ตร้ายวชิานั้นๆ 
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3.9 การเตรียมตวัในการเรียนภาคปฏิบัต ิ

เม่ือนกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาภาคปฏิบติั นกัศึกษาจะตอ้งจดัหาผูป่้วยหรือกรณีศึกษา เพ่ือเตรียมการท าช้ินงานในรายวชิาใหค้รบ
ตามจ านวนท่ีระบุไว ้ภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ดงัรายการดงัน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวน

กรณศึีกษา 

ลกัษณะของกรณศึีกษา หมายเหตุ 

SISD 272 
ศรศก 

๒๗๒ 

Foot and Ankle 
Foot Orthotic 
Practice 
ปฏิบติัการกาย

อุปกรณ์เสริม

ระดบัเทา้และขอ้

เทา้ 

2 1. ช้ินงานอุปกรณ์เสริมเทา้ ส าหรับผูท่ี้มีความ
ผิดปกติของเทา้ เช่น อุง้เทา้แบน อุง้เทา้สูง รอง
ช ้า ขอ้เทา้ผิดรูป ปวดหวักระดูกเทา้ ฯลฯ 
2. ช้ินงานอุปกรณ์เสริมระดบัขอ้เทา้ ส าหรับผูท่ี้

มีความผิดปกติของขอ้เทา้ เช่น ขอ้เทา้บิดผิดรูป 

เทา้ปุก กลา้มเน้ือขอ้เทา้อ่อนแรง ขอ้เทา้หลวม 

เทา้ตก ขอ้เทา้เกร็งและเขยง่ ฯลฯ 

- 1 คนส าหรับท าช้ินงานและ
รายงาน 
- 1 คนส าหรับท าช้ินงานและการ

น าเสนอเคส 

SISD 282 
ศรศก 

๒๘๒ 

Transtibial 
Prosthetics 
ปฏิบติัการกาย

อุปกรณ์เทียม

ระดบัใตเ้ข่า 

2 คนพิการขาขาดระดบัใตเ้ข่า - 1 คนส าหรับท าช้ินงานและ
รายงาน 
- 1 คนส าหรับท าช้ินงานและการ

น าเสนอเคส 

SISD 362 
ศรศก 

๓๖๒ 

Upper limb 
Orthotic and 
Prosthetic 
Practice 
ปฏิบติัการกาย

อุปกรณ์เสริมและ

เทียมระดบัแขน 

2 1. ช้ินงานกายอุปกรณ์เสริมแขน ส าหรับผูป่้วยท่ี
มีความผิดปกติของน้ิวมือ มือ ขอ้มือ แขน 
ขอ้ศอก ตน้แขน ขอ้ไหล่ เช่น ภาวะกลา้มเน้ือ
อ่อนแรง กลา้มเน้ือยดึเกร็ง 
2. ช้ินงานกายอุปกรณ์เทียมระดบัแขน ส าหรับ

คนพิการแขนขาด ระดบัขอ้มือ ใตศ้อก ศอก 

เหนือศอก ระดบัขอ้ไหล่ หรือเหนือระดบัขอ้

ไหล่ 

- 1 คนส าหรับท าช้ินงานและ
รายงาน 
- 1 คนส าหรับท าช้ินงานและการ

น าเสนอเคส 
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SISD 372 
ศรศก 

๓๗๒ 

 
Lower Limb 
Orthotic Practice 
ปฏิบติัการกาย

อุปกรณ์เสริม

ระดบัขา 

 

2 

 

1. ช้ินงานอุปกรณ์เสริมขา ส าหรับผูท่ี้มีความ

ผิดปกติของขอ้เทา้ ร่วมกบัความผิดปกติของขอ้

เข่าและขอ้สะโพก  เช่น ผูป่้วยท่ีเป็นโปลิโอท่ีขอ้

เข่าทรุดตวั ผูป่้วยไขสนัหลงับาดเจ็บระดบัต ่า

กวา่ T10 ลงมา ผูป่้วยสมองพิการท่ียงัสามารถ

ประคองตวัยนืได ้ฯลฯ 

 
- 1 คนส าหรับท าช้ินงานและ
รายงาน 
- 1 คนส าหรับท าช้ินงานและการ

น าเสนอเคส 

SISD 374 
ศรศก 

๓๗๔ 

Spinal Orthotic 
Practice 
ปฏิบติัการกาย

อุปกรณ์เสริม

ระดบัล าตวั 

2 ผูป่้วยกระดูกสนัหลงัคด กระดูกสนัหลงัเคล่ือน

ตั้งแต่ระดบัอกลงมา กระดูกสนัหลงัโก่ง แอ่น 

ผิดรูป 

- 1 คนส าหรับท าช้ินงานและ
รายงาน 
-1 คนส าหรับท าช้ินงานและการ

น าเสนอเคส 

SISD 382 
ศรศก 

๓๘๒ 

Transfemoral 
Prosthetic 
Practice 
ปฏิบติัการกาย

อุปกรณ์เทียม

ระดบัเหนือเข่า 

2 คนพิการขาขาดระดบัเหนือเข่า -1 คนส าหรับท าช้ินงานและ
รายงาน 
-1 คนส าหรับท าช้ินงานและการ

น าเสนอเคส 

SISD 482 
ศรศก 

๔๘๒ 

Lower Limb 
Disarticulation 
Prosthetic 
Practice 
ปฏิบติัการกาย

อุปกรณ์เทียม

ระดบัผา่นขอ้เทา้ 

ขอ้เข่า และขอ้

สะโพก 

2 คนพิการขาขาดระดบัขอ้เทา้ (syme) ระดบัขอ้

เข่า ระดบัขอ้สะโพก หรือระดบักระดูกเชิงกราน 

-1 คนส าหรับท าช้ินงานและ
รายงาน 
-1 คนส าหรับท าช้ินงานและการ

น าเสนอเคส 
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3.10 การเตรียมตวัในการเรียนวชิาประสบการณ์คลนิิก 

เม่ือนกัศึกษาลงทะเบียนรายวชิาประสบการณ์คลินิก นกัศึกษาจะตอ้งจดัหาผูป่้วยหรือกรณีศึกษา เพ่ือเตรียมการท าช้ินงานในรายวชิา
ใหค้รบตามจ านวนท่ีระบุไวภ้ายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน โดยจะตอ้งไม่เป็นกรณีศึกษาเดียวกนักนัรายวชิาภาคปฏิบติัท่ี
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกนั ดงัรายการดงัน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา จ านวน

กรณศึีกษา 

ลกัษณะของกรณศึีกษา หมายเหตุ 

SISD 
391 
ศรศก 

๓๙๑ 

Elementary 
Clinical 
Practice 
ประสบการณ์

คลินิกระดบั

ตน้ 

2-4 1. ช้ินงานอุปกรณ์เสริมเทา้ ส าหรับผูท่ี้มีความ
ผิดปกติของเทา้ เช่น อุง้เทา้แบน อุง้เทา้สูง รองช ้า 
ขอ้เทา้ผิดรูป ปวดหวักระดูกเทา้ ฯลฯ 
หรือ ช้ินงานอุปกรณ์เสริมระดบัขอ้เทา้ ส าหรับผูท่ี้มี
ความผิดปกติของขอ้เทา้ เช่น ขอ้เทา้บิดผดิรูป เทา้
ปุก กลา้มเน้ือขอ้เทา้อ่อนแรง ขอ้เทา้หลวม เทา้ตก 
ขอ้เทา้เกร็งและเขยง่ ฯลฯ 
2. ช้ินงานอุปกรณ์เสริมขา ส าหรับผูท่ี้มีความ
ผิดปกติของขอ้เทา้ ร่วมกบัความผิดปกติของขอ้เข่า
และขอ้สะโพก  เช่น ผูป่้วยท่ีเป็นโปลิโอท่ีขอ้เข่า
ทรุดตวั ผูป่้วยไขสนัหลงับาดเจ็บระดบัต ่ากวา่ T10 
ลงมา ผูป่้วยสมองพิการท่ียงัสามารถประคองตวัยนื
ได ้ฯลฯ 
3. คนพิการขาขาดระดบัใตเ้ข่า 
หรือ คนพิการขาขาดระดบัเหนือเข่า 

2-4 คนส าหรับท า 4 ช้ินงานและรายงาน 
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SISD 
491 
ศรศก 

๔๙๑ 

Intermediate 
Clinical 
Practice 
ประสบการณ์

คลินิก

ระดบักลาง 

2-4 1. ช้ินงานอุปกรณ์เสริมเทา้ ส าหรับผูท่ี้มีความ
ผิดปกติของเทา้ เช่น อุง้เทา้แบน อุง้เทา้สูง รองช ้า 
ขอ้เทา้ผิดรูป ปวดหวักระดูกเทา้ ฯลฯ 
หรือ ช้ินงานอุปกรณ์เสริมระดบัขอ้เทา้ ส าหรับผูท่ี้มี
ความผิดปกติของขอ้เทา้ เช่น ขอ้เทา้บิดผดิรูป เทา้
ปุก กลา้มเน้ือขอ้เทา้อ่อนแรง ขอ้เทา้หลวม เทา้ตก 
ขอ้เทา้เกร็งและเขยง่ ฯลฯ 
หรือ ช้ินงานอุปกรณ์เสริมขา ส าหรับผูท่ี้มีความ
ผิดปกติของขอ้เทา้ ร่วมกบัความผิดปกติของขอ้เข่า
และขอ้สะโพก  เช่น ผูป่้วยท่ีเป็นโปลิโอท่ีขอ้เข่า
ทรุดตวั ผูป่้วยไขสนัหลงับาดเจ็บระดบัต ่ากวา่ T10 
ลงมา ผูป่้วยสมองพิการท่ียงัสามารถประคองตวัยนื
ได ้ฯลฯ 
2. คนพิการขาขาดระดบัใตเ้ข่า 
หรือ คนพิการขาขาดระดบัเหนือเข่า 
หรือ คนพิการขาขาดระดบัขอ้เทา้ หรือขอ้เข่า หรือ
ขอ้สะโพก 
3. ช้ินงานกายอุปกรณ์เสริมแขน ส าหรับผูป่้วยท่ีมี
ความผิดปกติของน้ิวมือ มือ ขอ้มือ แขน ขอ้ศอก ตน้
แขน ขอ้ไหล่ เช่น ภาวะกลา้มเน้ืออ่อนแรง 
กลา้มเน้ือยดึเกร็ง 
หรือ ช้ินงานกายอุปกรณ์เทียมระดบัแขน ส าหรับ
คนพิการแขนขาด ระดบัขอ้มือ ใตศ้อก ศอก เหนือ
ศอก ระดบัขอ้ไหล่ หรือเหนือระดบัขอ้ไหล่ 
4.ผูป่้วยกระดูกสนัหลงัคด กระดูกสนัหลงัเคล่ือน

ตั้งแต่ระดบัอกลงมา กระดูกสนัหลงัโก่ง แอ่น ผิด

รูป 

2-4 คนส าหรับท า 4 ช้ินงานและรายงาน 
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SISD 
492 
ศรศก 

๔๙๒ 

Final Clinical 
Experience 
ประสบการณ์

คลินิก

ระดบัสูง 

3-6 1. ช้ินงานอุปกรณ์เสริมเทา้ ส าหรับผูท่ี้มีความ
ผิดปกติของเทา้ เช่น อุง้เทา้แบน อุง้เทา้สูง รองช ้า 
ขอ้เทา้ผิดรูป ปวดหวักระดูกเทา้ ฯลฯ 
หรือ ช้ินงานอุปกรณ์เสริมระดบัขอ้เทา้ ส าหรับผูท่ี้มี
ความผิดปกติของขอ้เทา้ เช่น ขอ้เทา้บิดผดิรูป เทา้
ปุก กลา้มเน้ือขอ้เทา้อ่อนแรง ขอ้เทา้หลวม เทา้ตก 
ขอ้เทา้เกร็งและเขยง่ ฯลฯ 
หรือ ช้ินงานอุปกรณ์เสริมขา ส าหรับผูท่ี้มีความ
ผิดปกติของขอ้เทา้ ร่วมกบัความผิดปกติของขอ้เข่า
และขอ้สะโพก  เช่น ผูป่้วยท่ีเป็นโปลิโอท่ีขอ้เข่า
ทรุดตวั ผูป่้วยไขสนัหลงับาดเจ็บระดบัต ่ากวา่ T10 
ลงมา ผูป่้วยสมองพิการท่ียงัสามารถประคองตวัยนื
ได ้ฯลฯ 
2. คนพิการขาขาดระดบัใตเ้ข่า 
หรือ คนพิการขาขาดระดบัเหนือเข่า 
หรือ คนพิการขาขาดระดบัขอ้เทา้ หรือขอ้เข่า หรือ
ขอ้สะโพก 
3.ผูป่้วยกระดูกสนัหลงัคด กระดูกสนัหลงัเคล่ือน
ตั้งแต่ระดบัอกลงมา กระดูกสนัหลงัโก่ง แอ่น ผิด
รูป 
4. กรณีศึกษาท่ีตอ้งใชก้ายอุปกรณ์เสริมชนิดพิเศษท่ี
เรียนในรายวชิากายอุปกรณ์เสริมขั้นสูง 
5. กรณีศึกษาท่ีตอ้งใชก้ายอุปกรณ์เทียมชนิดพิเศษท่ี

เรียนในรายวชิากายอุปกรณ์เทียมขั้นสูง 

3-6 คนส าหรับท า 6 ช้ินงานและรายงาน 

                                                                                                                                                         

 4. การบริการด้านกจิการนกัศึกษา 

การใชชี้วติในมหาวทิยาลยั มิใช่เพียงแค่การเรียนรู้ในหอ้งเรียนเท่านั้น การเรียนรู้จากส่ิงรอบตวัและการสัง่สมประสบการณ์ท่ีไดจ้าก

การเขา้ร่วม หรือการจดักิจกรรมนบัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะเติมเตม็ชีวติการเรียนในมหาวทิยาลยัของนกัศึกษาใหส้มบูรณ์ข้ึน โรงเรียนกาย

อุปกรณ์สินธรจึงส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา เพ่ือเป็นกลไกในการพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นคนเก่งในวชิาชีพ รอบรู้และเช่ียวชาญใน

วชิาการ มีคุณธรรมและจิตส านึกต่อสาธารณะ 

กจิกรรมเพ่ือพฒันานักศึกษา 

1. โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 
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 การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมแรกท่ีมีความส าคญัต่อนกัศึกษาระบบเรียนทางไกล โดยมีวตัถุประสงคใ์หน้กัศึกษาใหม่ได้
ทราบขอ้มูลท่ีส าคญั เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงตามวตัถุประสงคท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด เช่น สร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบการศึกษาทางไกลและวธีิเรียนดว้ยตวัเอง การปรับตวัและการเตรียมความพร้อมในการเรียนซ่ึงจะช่วยใหน้กัศึกษา
สามารถเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โรงเรียนฯไดจ้ดัเตรียมเน้ือหาและกิจกรรมเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นกัศึกษา นกัศึกษา
จะไดท้ราบขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัมหาวทิยาลยั การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรการศึกษาทางไกล กิจกรรมนกัศึกษา 
กฎระเบียบดา้นการศึกษา วนิยันกัศึกษา สวสัดิการนกัศึกษาดา้นต่างๆ รวมไปถึง การแนะน าระบบการใหค้  าปรึกษา และระบบ
อาจารยท่ี์ปรึกษา อีกทั้งเป็นการฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบการศึกษาทางไกล เพ่ือใหก้ารเรียน การสอน การ
ส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยเ์ป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใชห้อ้งสมุดเพ่ือการคน้ควา้ในระบบ
ออนไลน์  
 
 

 

 
 

 
2. กจิกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ (Welcome party) 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  ไดจ้ดัการเรียนการสอนในสาขาวชิากายอุปกรณ์ทั้งหลกัสูตรปกติ(ภาษาไทย)และหลกัสูตร
นานาชาติ เพ่ือเป็นการรองรับนกัศึกษาต่างชาติท่ีมีความสนใจในสาขากายอุปกรณ์ โดยเปิดรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน และ
เพ่ือเป็นการตอ้นรับนกัศึกษานานาชาติและนกัศึกษาใหม่ การจดัโครงการคร้ังน้ีจะท าใหน้กัศึกษามีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัและนกัศึกษาทั้งสองหลกัสูตรมีโอกาสพบปะอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูช่้วยสอน รวมถึงเพ่ือใหน้กัศึกษาทั้ง
สองหลกัสูตรไดพ้บปะพดูคุยกนัเพ่ือสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั อีกทั้งเป็นการเผยแพร่มารยาทและวฒันธรรมไทยใหน้กัศึกษา
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ต่างชาติไดรั้บรู้    ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  คือ  นกัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนนกัศึกษาไดพ้บปะอาจารย์
ท่ีปรึกษาและนกัศึกษาไดพ้บปะรุ่นพ่ีและรุ่นนอ้ง  รวมถึงนกัศึกษาต่างชาติรู้สึกอบอุ่นใจ  

โรงเรียนฯ ไดจ้ดัการเรียนการสอนในสาขาวชิากายอุปกรณ์ทั้งหลกัสูตรไทยและหลกัสูตรนานาชาติ เพ่ือเป็นการรองรับ
นกัศึกษาทั้งไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีมีความสนใจในการการศึกษาสาขากายอุปกรณ์ และผลิตบณัฑิตกายอุปกรณ์ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีใจท่ีจะช่วยเหลือผูพิ้การ ซ่ึงจะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสงัคมไทย และภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ต่อไป 
ทั้งน้ี โรงเรียนฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษานานาชาติ และเพ่ือให้
นกัศึกษาแต่ละหลกัสูตรไดมี้โอกาสไดพ้บปะพดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ไดรู้้จกัอาจารยท่ี์ปรึกษา, อาจารยผ์ูส้อน 
และนกัศึกษารุ่นพ่ี อีกทั้งยงัเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมไทยใหน้กัศึกษาต่างชาติไดรั้บรู้ 

 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  พธีิไหว้ครูประจ าปีการศึกษา  
 “การไหวค้รู” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทยท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน  เพราะครู คือ ผูท่ี้มีบทบาทส าคญั
ในการอบรมสัง่สอนศิษย ์ ทั้งในดา้นความรู้ คุณธรรม และ จริยธรรม    ซ่ึงในการเรียนการสอน ของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 
ประกอบไปดว้ยครูผูส้อนซ่ึงเป็นคณะผูท้  างานส่วนของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกบัครูผูส้อนชาวต่างชาติท่ีเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกายอุปกรณ์ ซ่ึงบุคคลท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีต่างก็ลว้นมีบทบาทในการเป็นครูผูส้อนทั้งดา้นความรู้ ความมีคุณธรรม 
และจริยธรรม ใหมี้กบันกัศึกษาทั้งส้ิน พิธีไหวค้รูน้ีจึงจดัข้ึนเพ่ือเป็นการระลึกถึงพระคุณของคณาจารย ์  รวมถึงแสดงความกตญัญู
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กตเวทีต่อครูอาจารยท่ี์ไดอ้บรมสัง่สอนศิษย ์  ทั้งน้ียงัเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ท่ีมีมาแต่โบราณสืบไป ซ่ึงผลท่ี
ไดรั้บ คือ นกัศึกษาไดร้ าลึกถึงพระคุณครู อาจารย ์และไดสื้บทอดประเพณีไทยท่ีมีมาแต่โบราณกาล  
 

  
   
  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  กจิกรรม พฒันาทกัษะทางสังคมของนักศึกษากายอุปกรณ์ “Oops Trip ” 
ทกัษะทางสงัคมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาประสบความส าเร็จในอนาคต กิจกรรมพฒันาทกัษะทางสงัคมของ

นกัศึกษากายอุปกรณ์ เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไทย และต่างชาติ ในทุกชั้นปี รวมทั้งอาจารย ์และบุคคลากรโรงเรียนกายอุปกรณ์สิริน
ธร ไดมี้โอกาสพบปะท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีจุดประสงค ์ เพ่ือพฒันาใหน้กัศึกษารู้จกัตนเอง รู้จกัผูอ่ื้น การท างานเป็นทีม การ
แสดงออกในท่ีสาธารณะอยา่งเหมาะสม รวมทั้งเป็นการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ การตระหนกัถึงความส าคญัของ
วชิาชีพกายอุปกรณ์  
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5.  พธีิพระราชทานปริญญาบัตร 
 พิธีพระราชทานปริญญาบตัร เป็นพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ก่บณัฑิตทุกคน โดยพิธีดงักล่าวมีวตัถุประสงค ์
เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยนิดีแก่บณัฑิตท่ีจบ อีกทั้งเพ่ือรักษาวฒันธรรมทางการศึกษาอีกดว้ย ผลท่ีไดรั้บจาก
พิธีพระราชทานปริญญาบตัร คือ บณัฑิตมีความภาคภูมิใจและเกิดความซาบซ้ึงใจ  รวมถึงเป็นเกียรติประวติัแก่ครอบครัวดว้ย  
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6.  พธีิมอบใบประกอบโรคศิลปะและพธีิกล่าวค าสัตย์ปฏิญาณของนักกายอุปกรณ์  
 ในทุกๆปีโรงเรียนฯ ก าหนดใหมี้พิธีมอบใบประกอบโรคศิลปะและพิธีกล่าวค าสตัยป์ฏิญาณของนกักายอุปกรณ์ พิธีน้ีจดั
ข้ึนเพ่ือใหบ้ณัฑิตกายอุปกรณ์ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบนัและวชิาชีพ พร้อมใหต้ระหนกัถึงเกียรติและศกัด์ิศรีแห่งวชิาชีพ อีกทั้ง
ไดร่้วมกนักล่าวค าสตัยรั์กษาจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพของผูป้ระกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา
กายอุปกรณ์และบณัฑิตกายอุปกรณ์ 
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 7. กจิกรรมสอนน้องร้องเพลง 
 กิจกรรมสอนนอ้งร้องเพลง เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือปลูกฝังวฒันธรรม ความภูมิใจ รวมถึงการตระหนกัในความเป็น
มหาวทิยาลยัมหิดลใหก้บันกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่  เพราะเสียงเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกและความผกูพนัไดดี้  นอกจากน้ีการ
จดักิจกรรมร้องเพลงยงัเสริมสร้างทกัษะในการเขา้สงัคมใหก้บันกัศึกษาท่ีใหม่ ทั้งในส่วนของการแสดงออก และแลกเปล่ียน
ทศันคติซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเขา้ใหม่ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงก่อใหเ้กิดความผกูพนัและความ
สามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในท่ีสุด  
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8.  กจิกรรมท าธงและออกรับบริจาคเน่ืองในวนัมหิดล 
 วนัท่ี 24 กนัยายน เป็นวนัคลา้ยวนัทิวงคต(เสียชีวติ)ของสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก (กรม
หลวงสงขลานครินทร์) พระผูไ้ดรั้บการถวายพระสมญัญาภิไธยจากแพทยแ์ละประชาชนทัว่ไปวา่ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผน
ปัจจุบันของไทย" การท าธงและออกรับบริจาคเน่ืองในวนัมหิดล วตัถุประสงค ์ เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณของสมเด็จพระราชบิดา เพ่ือ
ช่วยเหลือผูป่้วยยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราช เพ่ือสร้างความรัก ความสามคัคีของนกัศึกษาแพทยแ์ละโรงเรียนในสงักดั เพ่ือแสดง
ความรัก และแสดงความส านึกต่อสถาบนั เพ่ือสร้างเสริมทกัษะการเป็นผูน้ า และผูต้ามท่ีดี   

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

คู่มือนกัศึกษาหลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต  (ทางไกลผสมผสาน) 
 

48 

Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics 

9.  กจิกรรมค่ายคนท าขา 
 กายอุปกรณศาสตรบณัฑิต เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดใหม่ และยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกัทั้งส าหรับนกัเรียนและบุคคลทัว่ไป  ทั้งๆ
ท่ีเป็นสายงานท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของผูพิ้การใหดี้ข้ึน  คณะสโมสรนกัศึกษากายอุปกรณ์จึงจดักิจกรรม “ค่าย
แนะน าโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร” ข้ึนเพ่ือแนะน าหลกัสูตรกายอุปกรณ์ใหแ้ก่นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือใหเ้กิด
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี  เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกสาขาวชิาท่ีจะ
ศึกษาต่อใหต้รงกบัความใฝ่ฝันและความตั้งใจของนกัเรียน  อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมบุคลากรเพ่ือพฒันาสายงานดา้นกายอุปกรณ์ต่อไป
ในอนาคต ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการจดัท าค่ายเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการเรียนการสอนหลกัสูตรกายอุปกรณ์  
และแนะแนวการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงเพ่ือประชาสมัพนัธ์โรงเรียนและ
สายงานดา้นกายอุปกรณ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางเพ่ิมมากข้ึน  
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10.  กจิกรรมจติอาสา  
 จิตอาสา คือ ผูท่ี้มีจิตใจแห่งการให ้อาจจะเป็นการใหส่ิ้งของ ใหเ้งิน ใหค้วามช่วยเหลือดว้ยก าลงัแรง ก าลงัสมอง เป็นการ
เสียสละ เพ่ือมีส่วนร่วมในการสร้างส่ิงดีๆแก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ ซ่ึงจะท าใหส้งัคมเกิดประโยชน์ เป็นสงัคมแห่งการพ่ึงพา
อาศยักนั และสงัคมมีความสุขมากข้ึนจากการไดเ้ป็นผูใ้ห ้ โรงเรียนฯไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของงานอาสาสมคัรช่วยเหลือสงัคม ท่ี
ตอ้งเกิดการปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นผูใ้หแ้ก่นกัศึกษากายอุปกรณ์ จึงจดักิจกรรมจิตอาสาข้ึนเป็นประจ าทุกปี ภายใตก้าร
ด าเนินงานของสโมสรนกัศึกษา นอกจากน้ีโรงเรียนอายอุปกรณ์สิรินธรยงัส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ ใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมจิตอาสาท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหน้กัศึกษาไดพ้  าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา 

โรงเรียนฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการดูแลเอาใจใส่นกัศึกษา ซ่ึงตอ้งปรับตวัในสภาพการเรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดจน
ความวติกกงัวลในระหวา่งการศึกษา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนได ้ดงันั้น โรงเรียนฯ  จึงมีบริการแนะแนวให้
ค  าปรึกษา เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวติกกงัวล 
ความเขา้ใจ และตระหนกัรู้ในตนเอง สามารถเขา้ใจปัญหาและหาทางออกไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยนกัศึกษาสามารถขอรับบริการได้
โดยตรงจากอาจารยท่ี์ปรึกษาผา่นทางอีเมลห์รือโทรศพัท ์
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ระบบแฟ้มสะสมผลงานอเิลค็ทรอนิกส์ (E-portfolio) 

ระบบ E-portfolio เป็นระบบส าหรับจดัเก็บขอ้มูลผลการเรียนรวมทั้ง การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษา โดยสามารถใชง้าน
ผา่นอินเตอร์เน็ต ในระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (Siriraj Campus Management System, SiCMS)  โรงเรียนฯ  ไดน้ าระบบ 
E-portfolio มาใชใ้นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องบณัฑิตกายอุปกรณ์ทั้ง 6 ประการ ไดแ้ก่  ความรู้ความสามารถ 
(Competency) ท่ีบณัฑิตแสดงออกถึงความเป็นนกักายอุปกรณ์ท่ีพร้อมท างานเพื่อสังคม ความรู้ทางวชิาชีพ (Professional 
knowledge) ทกัษะทางวชิาชีพ (Professional skill) เจตคติของความเป็นนกักายอุปกรณ์ท่ีดี และทกัษะพ้ืนฐาน 3 ทกัษะ ซ่ึงป็น
พ้ืนฐานของบณัฑิตท่ีเป็นท่ีประสงคข์องสงัคมยคุปัจจุบนั ไดแ้ก่ Information, Media, Technology skills; Learning and Innovation 
skills; Leadership and Life skills ซ่ึงเม่ือน าอกัษรตวัแรกของคุณลกัษณะ 6 ประการมาเรียบเรียงจะไดค้  ายอ่วา่ “SKILLS” และ
เพ่ือใหน้กัศึกษากายอุปกรณ์จบไปเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์พร้อมในทุกๆดา้น งานกิจการนกัศึกษาจึงมีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือจะไดบ้รรลุตามทกัษะท่ีคณะไดก้ าหนดไว ้ อีกทั้งก าหนดใหภ้ายหลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรม
นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งเขียนการสะทอ้นคิด(Reflection) ในระบบ E-Portfolio เพ่ือใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษารับทราบและประเมินถึงส่ิงท่ี
นกัศึกษาไดรั้บในการท ากิจกรรมนั้นๆ 
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5. ระเบียบข้อบังคบั 

5.1 ข้อปฏบิัตใินการสอบส าหรับนักศึกษา  

 เพื่อใหก้ารสอบของนกัศึกษาหลกัสูตรกายอุปกรณ์ทางไกล(เเบบผสมผสาน)เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั คณะกรรมการหลกัสูตรจึงไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัส าหรับนกัศึกษา โดยใหป้ฏิบติัตามประกาศของโรงเรียนกาย

อุปกรณ์ดงัน้ี   

- ประกาศโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เร่ืองขอ้ปฏิบติัในการสอบส าหรับนกัศึกษา (ส าหรับสอบท่ีสถาบนั)  

- ประกาศโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เร่ืองขอ้ปฏิบติัในการสอบออนไลน์ของนกัศึกษา 

- ประกาศโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร เร่ืองขอ้ปฏิบติัในการสอบภาคปฏิบติั 

- แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษนกัศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ 

5.2 การขอความยนิยอมจากผู้ป่วย 

ภาพถ่ายและขอ้มูลส่วนตวัของผูป่้วย เป็นเอกสารส่วนบุคคล ซ่ึงจะเปิดเผยไดต้อ้งไดรั้บความยนิยอมจากตวัผูป่้วยเอง หรือผูแ้ทน

โดยชอบธรรม ดงันั้นนกัศึกษาทุกคนตอ้งขอความยนิยอมจากผูป่้วยในการขอถ่ายรูป หรือน าขอ้มูลผูป่้วยน ามาใชเ้พ่ือการศึกษา การ

เขียนในรายงานการท าช้ินงาน และการน าเสนอเคส โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรแนะน าใหผู้ข้อความยนิยอมท าความเขา้ใจและ

ขอรับการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยใหผู้ใ้หก้ารยนิยอมลงนามในแบบฟอร์ม “หนังสือยนิยอมจากผู้ป่วย ส าหรับการ

สัมภาษณ์ การถ่ายรูป บันทกึเสียงและด าเนินการเผยแพร่” 

5.3 ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัมหิดล ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

เพ่ือใหน้กัศึกษาไดท้ราบเก่ียวกบัขอ้บงัคบั ท่ีทางมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงกรณีท่ีนกัศึกษามีการสร้าง

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาตามหลกัสูตรการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั ใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา

นั้นเป็นของมหาวทิยาลยั ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา และประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นทางปัญญา 

พ.ศ. 2554 

5.4 การทุจริตหรือคดัลอกผลงานผู้อ่ืน 

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรมีนโยบายใหน้กัศึกษากายอุปกรณ์ทุกคนใหค้วามส าคญักบัจริยธรรมในการท ารายงาน ผลงานทาง
วชิาการ รวมถึงงานวจิยั โดยไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ดงันั้น คณะกรรมการหลกัสูตรจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัส าหรับนกัศึกษา
ในการส่งผลรายงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั การน าเสนอเคส การท าวจิยั หรือผลงานทางวชิาการต่างๆ โดยใหป้ฏิบติัตาม
ประกาศโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  เร่ือง ข้อปฏบิัตกิารและการก าหนดบทลงโทษเกีย่วกบัการทุจริตหรือคดัลอกผลงานของผู้อ่ืน 
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6. ภาคผนวก 

ค าอธิบายรายวชิา 

ภาคผนวก ๑: ค าอธิบายรายวชิา 

 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 

 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  ๙  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปด้านมนุษยศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
พ้ืนฐานของมนุษยโ์ดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถ่ินฐาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ สงัคม และวฒันธรรม 

การจดัระเบียบสงัคม และการขดัเกลาทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย  
 
ศรศก ๑๐๒ การศึกษาทัว่ไปด้านสังคมศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
 ลกัษณะทัว่ไปของสงัคม การจดัระเบียบและโครงสร้างสงัคม ความส าคญั หนา้ท่ี และบทบาทของสถาบนัต่าง ๆ 
ในสงัคม ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว  สถาบนัการเมืองการปกครอง  สถาบนัเศรษฐกิจ   สถาบนัการศึกษา  และสถาบนัศาสนา  
รวมทั้งการวเิคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม ความมัน่คง และแนวทางการอยูร่อดของสงัคมไทย 
 
ศรศก ๑๐๓ มนุษย์กบัวฒันธรรม       ๒(๒-๐-๔) 
 ความหมาย ประเภท องคป์ระกอบ และหนา้ท่ีของวฒันธรรม รูปแบบการเรียนรู้ทางวฒันธรรม บรรทดัฐานและ
การจดัระเบียบทางสงัคม  การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมโลกาภิวตัน์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
 
ศรศก ๑๐๔ มนุษย์กบัสังคม        ๒ (๒-๐-๔) 

วธีิการและแนวคิดในวชิาสงัคมศาสตร์ท่ีใชใ้นการศึกษาสงัคมมนุษย ์ เช่น ตน้ก าเนิดและพฒันาการ                         
การเปล่ียนแปลงทางสงัคม การผสมผสานทางสงัคม การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 
 
 
ศรศก ๑๐๕ มนุษยสัมพนัธ์กบัการพฒันาตน     ๒ (๒-๐-๔) 

ความหมายและหลกัการมนุษยสมัพนัธ์ เทคนิคการพฒันาและส่งเสริมทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ การพฒันาตนโดย
อาศยัมนุษยสมัพนัธ์เพื่อชีวติและการงานท่ีดี  
 
ศรศก ๑๐๖ หลกัการบริหาร          ๒ (๒-๐-๔) 

พ้ืนฐานทางดา้นการบริหาร  การท างานเป็นหมู่คณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรัชญาและพฒันาการทางทฤษฎี
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ทางการบริหาร ลกัษณะทัว่ไปของการบริหารเปรียบเทียบ การบริหารราชการและการบริหารธุรกิจ หลกัการจดัการองคก์ร
และกระบวนการ  แนวคิดและรูปแบบของการบริหารงานในสมยัใหม่ 
 
ศรศก ๑๐๗ หลกัการส่ือสาร        ๒ (๒-๐-๔) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร องคป์ระกอบของการส่ือสาร ประเภทและรูปแบบของการส่ือสาร การ
ส่ือสารบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย บุคลิกภาพ ทศันคติ และการเรียนรู้ของบุคคล   การส่ือสารมวลชน  การส่ือสารในองคก์ร  
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ปัญหา อุปสรรคของการส่ือสาร และการใหเ้หตุผลกบัการ
ส่ือสาร ขอ้บกพร่องการใหเ้หตุผลกบัการส่ือสาร 
 
ศรศก ๑๐๘ จติวทิยาทัว่ไป        ๒ (๒-๐-๔) 

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวทิยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทศันคติ  สุขภาพจิต           การ
ปรับตวั การวดัทางจิตวทิยา และการประยกุตห์ลกัจิตวทิยาในชีวติประจ าวนั 
 
ศรศก ๑๐๙ หลกัเศรษฐศาสตร์        ๒ (๒-๐-๔) 

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ และกระแส
หมุนเวยีนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การก าหนดข้ึนเป็นราคาโดยอุปสงคแ์ละอุปทาน   ทฤษฎีพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผูผ้ลิต    การตั้งราคาและผลผลิตในตลาดแบบต่าง ๆ รายไดป้ระชาชาติ การกระจายรายได ้
การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด ตลาดแรงงานและการวา่งงาน การพฒันาเศรษฐกิจ การคา้ระหวา่งประเทศ 
ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย 

            
ศรศก ๑๑๐ หลกัการจดัการ        ๒ (๒-๐-๔) 
 หลกัการและวธีิการบริหารจดัการชีวติส่วนตวัและกลุ่มบุคคลในสงัคมเพ่ือไดใ้ชเ้วลาและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หไ้ด้
ประโยชน์มากท่ีสุด 
   

ศรศก ๑๑๑ วฒันธรรมเปรียบเทยีบ       ๒(๒-๐-๔) 
 เปรียบเทียบมิติดา้นวตัถุธรรม ความรู้คิด และบรรทดัฐานของวฒันธรรมไทย วฒันธรรมตะวนัตก และวฒันธรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เนน้ความเขา้ใจขา้มวฒันธรรมและความวจิกัษใ์นความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 
ศรศก ๑๑๒ พลวตัของกลุ่มและการท างานเป็นทมี     ๒(๒-๐-๔) 
 ความหมายของพลวตักลุ่ม ธรรมชาติและประเภทของกลุ่ม พฤติกรรมกลุ่ม ทฤษฎีการท างานเป็นทีม เทคนิคการ

พฒันาทีม เทคนิคการท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ ากลุ่ม การส่ือสารของกลุ่ม การจดัการความขดัแยง้ของกลุ่ม และมารยาทของ

กลุ่ม 
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กลุ่มวชิาภาษา  ๖  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก ๑๑๓ ภาษาองักฤษระดบัพื้นฐาน      ๓ (๓-๐-๖) 
 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศพัทภ์าษาองักฤษในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนั    
 
ศรศก ๑๑๔ ทกัษะการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ     ๓ (๓-๐-๖) 
 พฒันาทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษโดยมุ่งเนน้ความสามารถในการสนทนาเพ่ือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และการอ่านเพ่ือท าความเขา้ใจเน้ือหาวชิาการในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพของนกัศึกษา 
 

ศรศก ๑๑๕ ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
 การศึกษาลกัษณะของบทความ วารสาร และรายงานดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี การฝึกอ่านและเขียน 
โครงสร้างประโยค ศพัทท์างเทคนิค การฝึกพดูและฟังเก่ียวกบัขอ้มูลทางดา้นวทิยาศาสตร์เชิงตวัเลข ตารางและกราฟ 
  
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                                                               ๑๕   หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก ๑๑๖ ชีววทิยาทัว่ไป        ๒(๒-๐-๔) 
เคมีพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวติและชีวโมเลกลุของส่ิงมีชีวติ  ชีววทิยาระดบัเซลล ์  การสร้างพลงังานของเซลล ์ พนัธุ

ศาสตร์ โรคทางพนัธุกรรม เทคโนโลยทีางดีเอน็เอและการประยกุตท์างการแพทย ์หลกัววิฒันาการ ววิฒันาการมนุษย ์ระบบ
นิเวศและปัญหาทางมลพิษและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ศรศก ๑๑๗ เคมทีัว่ไป         ๓ (๓-๐-๖) 
โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมีแก๊ส ของแขง็ ของเหลว  สารละลาย คอลลอยด ์อุณหพลศาสตร์ เคมีจลนพลศาสตร์ 

เคมีสมดุล เคมีสมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุปัจจุบนั  

ศรศก ๑๑๘ ฟิสิกส์ทัว่ไป  ๓ (๓-๐-๖)  
   

เนน้ความเขา้ใจพ้ืนฐานกฎต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ ระบบอนุภาค ทอร์กการหมุน โมเมนตมัเชิงมุม กลศาสตร์
ของไหล การสัน่การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน คล่ืนเสียง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์ 
 

ศรศก ๑๑๙ คณิตศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)  
ทฤษฎีเซ็ต, เศษส่วน, สมการเชิงเสน้, สญักรณ์ของเซ็ต, อสมการเชิงเสน้, เปอร์เซนต,์ เลขช้ีก าลงัท่ีเป็นจ านวนเตม็, 

สญักรณ์วทิยาศาสตร์, สมการค่าสมับูรณ์, อสมการค่าสมับูรณ์, ระบบพิกดัคาร์ทีเซียน, ความสมัพนัธ์, ฟังกช์นั, การท างาน
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ของฟังกช์นั, เสน้ตรง, อสมการ 2 มิติ, เรขาคณิต: มุม, เสน้, พีธากอรัส, สามเหล่ียมมาตรฐาน, สามเหล่ียมคลา้ย, เสน้แบ่ง, จุด
ศูนยก์ลาง, ความสูง, พ้ืนท่ี, พ้ืนท่ีผิว, ปริมาณ, ตรีโกณมิติ, สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม 
 

ศรศก 
๑๒๐ 

สถิตศิาสตร์ ๒(๒-๐-๔)  

แนวคิดและการประยกุตค์วามน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ต่าง ๆ การแปลความค่าสถิติ  
สถิติพรรณนา  การชกัตวัอยา่งเพ่ือใหไ้ดต้วัแทนท่ีดีของประชากรและการน าไปใชใ้นการประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐาน  

 
 

ศรศก 
๑๒๑ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)  

เทคโนโลยรีะบบสารสนเทศขั้นแนะน า  ทฤษฎี  หลกัการ  แนวคิด  นโยบาย  บทบาท  การประยกุต ์และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง   ผลกระทบและแนวโนม้ของเทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนั  กฎหมายเทคโนโลย ี จริยธรรมและความ
มัน่คงของสารสนเทศ  พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ขั้นแนะน า    การคน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  และการสร้างเวบ็เพจ 
 

ศรศก 
๑๒๒ 

คณิตศาสตร์และสถิตศิาสตร์พืน้ฐาน
ประยุกต์ 

๒ (๒-๐-
๔)  

แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ทกัษะและเทคนิคท่ีประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั ระบบสมการเชิงเสน้  
เมทริกซ์ ก าหนดการเชิงเสน้  เซตและหลกัการนบั  ความน่าจะเป็นและการตดัสินใจ  
 

ศรศก 
๑๒๓ 

วทิยาศาสตร์บูรณาการ ๒(๒-๐-๔)  

ววิฒันาการทางวทิยาศาสตร์และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ   แหล่ง
พลงังาน   การน าไปใชแ้ละการอนุรักษ ์ ส่ิงมีชีวติและพฒันาการของส่ิงมีชีวติ  เคมีกบัการเปล่ียนแปลงของโลก  อาหารและ
เทคโนโลยอีาหาร  ส่ิงแวดลอ้มและมลภาวะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองการขนส่งและการส่ือสาร  แนวโนม้การพฒันา
วทิยาศาสตร์ในอนาคต 
 

ศรศก 
๑๒๔ 

เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนั ๒(๒-๐-๔)  

แนะน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศในสงัคมสมยัใหม่ โครงสร้าง

พ้ืนฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และเทคโนโลยกีารส่ือสาร ระบบฐานขอ้มูลและ

คลงัขอ้มูล 
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ศรศก 
๑๒๕ 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒(๒-๐-๔)  

ความหมายของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ความส าคญัและความสมัพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

อิทธิพลและผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยตี่อสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งการแพทย ์สาธารณสุข เวชระเบียน และเวชสารสนเทศ 

 
ศรศก 
๑๒๖ 

ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ ๒(๒-๐-๔)  

กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล  คล่ืน เสียงและการไดย้นิ ทศันศาสตร์และการมองเห็น แม่เหลก็

เบ้ืองตน้ กลศาสตร์ควอนตมัเบ้ืองตน้ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์และกมัมนัตภาพรังสี 

 

 

ศรศก 
๑๒๗ 

การประยุกต์งานคอมพวิเตอร์ ๒(๒-๐-๔)  

 
ววิฒันาการและประวติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานการท างานของระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบส าคญั

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบติัการและการใชง้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและกติกาในการเช่ือมต่อ โครงสร้างของเวบ็และภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อท่ีเรียกวา่เอชทีเอม็แอล 
เคร่ืองมือคน้หาขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การท างานของอีเมลแ์ละการใชง้าน ความปลอดภยับนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ซอฟตแ์วร์ดา้นการประมวลผลค า ซอฟตแ์วร์ประเภทกระดานอิเลก็ทรอนิคส์ ซอฟตแ์วร์ส าหรับการน าเสนอ 

 
ศรศก 
๑๒๘ 

สุขภาพและส่ิงแวดล้อม ๒(๒-๐-๔)  

แนวคิดของสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม มิติและระดบัของสุขภาพ และปัจจยัท่ีก าหนดสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม การ
ปฏิรูประบบสุขภาพ   การพฒันาเชิงยทุธศาสตร์ส าหรับการเสริมสร้างสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  การประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม   
 

ศรศก 
๑๒๙ 

การคดิและวเิคราะห์อย่างใช้เหตุผล ๓ (๓-๐-๖)  

หลกัการและกฎเกณฑก์ารใชเ้หตุผลท่ีดี  การน าหลกัการและกฎเกณฑต์่าง ๆ มาใชใ้นการคิดและการวเิคราะห์  
การแสดงความคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาด 
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ข. หมวดวชิาชีพ/วชิาเฉพาะ                            ๙๓ หน่วยกติ 

 
กลุ่มวชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์                       ๑๙ หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก 
๒๓๑ 

กายวภิาคศาสตร์   ๔ (๓-๒-๗) 

มหกายวภิาคของร่างกายมนุษยใ์นดา้นโครงสร้าง  หนา้ท่ีการท างานและความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างต่าง ๆ 
ของส่วนศีรษะ หนา้ และล าคอ    แขน   ผนงัหนา้อกและอวยัวะภายในช่องอก   ผนงัทอ้งและอวยัวะภายในช่องทอ้ง  ผนงั
ล าตวัทางดา้นหลงั  กระดูกสนัหลงัและไขสนัหลงั โครงสร้างต่าง ๆ ของขา ผนงัเชิงกรานและอวยัวะภายในช่องเชิงกราน  
สมอง  กายวิภาคส่วนผิว 

 
ศรศก 
๒๓๒ 

สรีรวทิยา ๒ (๑-๒-๓) 

หนา้ท่ีและกลไกการท างานของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติของร่างกายมนุษย ์  เช่น ระบบกลา้มเน้ือและกระดูก  
ระบบไหลเวยีนเลือด  ระบบหายใจ  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ  ระบบทางเดินอาหาร เมตาบอลิซึม และการ
ควบคุม อุณหภูมิกาย 

 
ศรศก 
๒๓๓ 

พยาธิวทิยา ๓(๒-๒-๕) 

สาเหตุ กลไก และการเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานของเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ของร่างกายเม่ือเกิดโรค และพยาธิวทิยาของโรค
ตามระบบท่ีมีความส าคญัและ/หรือพบบ่อย 

 
ศรศก 
๒๓๔ 

ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน ๒  (๒-๐-๔) 

กลศาสตร์เบ้ืองตน้แบบหยดุน่ิงเคล่ือนไหว และหลกัการทางชีวกลศาสตร์ 
 

ศรศก 
๒๓๕ 

ชีวกลศาสตร์ประยุกต์ ๒  (๒-๐-๔) 

 หลกัชีวกลศาสตร์ของขอ้ต่อต่าง ๆ การวเิคราะห์การเคล่ือนท่ีและกลศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักายอุปกรณ์เทียมและ
กายอุปกรณ์เสริม 
 

ศรศก ๒๓๖ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ๓ (๓-๐-๖)  
ความหมายและวตัถุประสงคข์องการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูป่้วย  ทีมงานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูป่้วย  หลกัการเบ้ืองตน้
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เก่ียวกบัการประเมินและการฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วย   เป้าหมายและหลกัการของการฟ้ืนฟ ู   การประเมินดา้นการฟ้ืนฟ ู   คุณภาพ
ชีวติ   กิจวตัรประจ าวนั  กายภาพบ าบดั  และกิจกรรมบ าบดัในขั้นแนะน า  การตรวจก าลงักลา้มเน้ือ  การตรวจพิสยัของขอ้  
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพของโรคหรือภาวะต่าง ๆ ท่ีพบ 
 

ศรศก 
๒๓๗ 

วธีิการวจิยั ๑ (๑-
๐-๒) 

วธีิการตั้งค  าถามเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีสนใจทางกายอุปกรณ์ หลกัการและวธีิการคน้วเิคราะห์และประเมินขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค าถาม วธีิการสงัเคราะห์ค าตอบจากผลการประเมินขอ้มูลและการวางแผนงานวจิยัเพื่อตอบค าถามท่ีสนใจ 

 
 

ศรศก 
๔๓๑ 

พื้นฐานด้านจติวทิยาและจติเวชศาสตร์                         ๑ (๑-๐-๒) 

 พ้ืนฐานดา้นจิตวทิยา จิตวทิยาคลินิก ปฏิกิริยาทางจิตใจต่อการสูญเสีย วธีิการเขา้หาและติดต่อส่ือสารกบัผูป่้วย/ผู ้
พิการ 
 
 
กลุ่มวชิากายอุปกรณ์                                                   ๗๔  หน่วยกติ 

  จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก 
๒๗๑ 

กายอุปกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า  ๓(๓-๐-๖)  

 เทคนิคการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบ การประดิษฐก์ารจดัท า  การลองสวม
และการปรับปรุงกายอุปกรณ์เสริมส าหรับเทา้และขอ้เทา้ท่ีใชใ้นโรคหรือภาวะผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ศรศก 
๒๗๒ 

ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เสริมระดบัเท้า
และข้อเท้า 

๔(๐-๑๒-๔) 

หลกัการและการปฏิบติัเทคนิคการท ากายอุปกรณ์เสริมส าหรับเทา้และขอ้เทา้ ตั้งแต่การประเมิน การพิจารณาค าสัง่
การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบ   การประดิษฐจ์ดัท า  การลองสวม และปรับปรุงกายอุปกรณ์เสริมส าหรับเทา้และขอ้
เทา้ท่ีใชใ้นโรคหรือภาวะผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้ารก ากบัดูแล พร้อมทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย และมนุษยสมัพนัธ์ท่ี
ดี 
 
ศรศก ๒๘๑ กายอุปกรณ์เทยีมระดบัใต้เข่า     ๓ (๓-๐-๖) 

ความบกพร่องทางกาย จิตใจ กบัการท าหนา้ท่ีของการสูญเสียระยางคใ์นระดบัใตเ้ข่า  ระดบัการตดัท่ีต่างกนั   การ
ดูแลทางการแพทย ์ การดูแลก่อนและหลงัการผา่ตดั การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบและวสัดุท่ีใช้
หลกัการประดิษฐจ์ดัท า การจดัแนว การลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดบัใตเ้ข่า 
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ศรศก ๒๘๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เทยีมระดบัใต้เข่า    ๔ (๐-๑๒-๔) 

การปฏิบติัเพ่ือดูแลความบกพร่องทางกายจิตใจ  กบัการท าหนา้ท่ีของผูท่ี้สูญเสียระยางคใ์นระดบัใตเ้ข่า  ระดบัการ
ตดัท่ีแตกต่างกนั  การประเมิน การดูแลทางการแพทย ์การดูแลก่อนและหลงัการผา่ตดั การพิจารณาค าสัง่การรักษา   ชีวกล
ศาสตร์ องคป์ระกอบและวสัดุท่ีใช ้ หลกัการประดิษฐจ์ดัท า การจดัแนว การลองสวม และปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมใน
ระดบัใตเ้ข่า ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

 
ศรศก ๓๖๑ กายอุปกรณ์เสริมและเทยีมระดบัแขน     ๓ (๓-๐-๖) 

เทคนิคการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบการประดิษฐจ์ดัท าการลองสวมและ
ปรับปรุงกายอุปกรณ์เสริมและเทียมส าหรับแขนและมือท่ีใชใ้นโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ศรศก ๓๖๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เสริมและเทยีมระดบัแขน   ๔ (๐-๑๒-๔) 

การประยกุตห์ลกัการและฝึกปฏิบติัเทคนิคการท ากายอุปกรณ์เสริมและเทียมส าหรับแขนและมือตั้งแต่ การ
ประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบ  การประดิษฐจ์ดัท า  และการลองสวมและปรับปรุงกาย
อุปกรณ์เสริมและเทียมส าหรับแขนและมือท่ีใชใ้นโรคหรือภาวะผดิปรกติท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดี 
 
ศรศก ๓๗๑ กายอุปกรณ์เสริมระดบัขา     ๓ (๓-๐-๖) 

เทคนิคการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบ การประดิษฐจ์ดัท า การลองสวมและ
ปรับปรุงกายอุปกรณ์เสริมขาระดบัเหนือขอ้เทา้ (เข่า, สะโพก) เทา้และขอ้เทา้ท่ีใชใ้นโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ศรศก ๓๗๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เสริมระดบัขา    ๔ (๐-๑๒-๔) 

ประยกุตห์ลกัการและการปฏิบติัเทคนิคการท ากายอุปกรณ์เสริมขาระดบัเหนือขอ้เทา้ (เข่า, สะโพก) ภายใตก้าร
ก ากบัดูและการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบ การประดิษฐจ์ดัท า และการลองสวมและ
ปรับปรุง กายอุปกรณ์เสริมขาระดบัเหนือขอ้เทา้ (เข่า, สะโพก) และขอ้เทา้ท่ีใชใ้นโรคหรือภาวะผิดปรกติท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
จริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
ศรศก ๓๗๓ กายอุปกรณ์เสริมล าตวั      ๒ (๒-๐-๔) 
            การทบทวนชีวกลศาสตร์ของกระดูกสนัหลงั  โรคและภาวะผิดรูปของกระดูกสนัหลงั  ภาวะกระดูกสนัหลงัหกั กาย
อุปกรณ์เสริมล าตวัและคอแบบตา่ง ๆ 
 
ศรศก ๓๗๔  ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เสริมล าตวั     ๓  (๐-๙-๓) 

ค าสัง่การรักษา การดูแลและส่ือสารกบัผูป่้วย  การวดั การออกแบบการหล่อแบบ  การข้ึนรูป การแต่งและดดัแปลง
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หุ่นปูน  การฝึกปฏิบติัท าช้ินส่วนโลหะ  การข้ึนรูปพลาสติก  การทดลองแบบและการท าขั้นสุดทา้ยของกายอุปกรณ์เสริม
เนน้กายอุปกรณ์เสริมกระดูกสนัหลงั  ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
ศรศก ๓๗๕     กายอุปกรณ์เสริมขั้นก้าวหน้า  ๔ (๒-๖-๖) 
 การประยกุตห์ลกัการชีวกลศาสตร์ วสัดุศาสตร์ เทคโนโลย ี เคร่ืองมือพิเศษต่าง ๆ เพ่ือกระบวนการออกแบบ ผลิต
กายอุปกรณ์เสริมขั้นสูงส าหรับภาวะเฉพาะและอ่ืน ๆ  ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
ศรศก ๓๘๑ กายอุปกรณ์เทยีมระดบัเหนือเข่า     ๓  (๓-๐-๖) 

ความบกพร่องทางกาย ทางจิตใจ และการท าหนา้ท่ีเกิดจากสูญเสียระยางคใ์นระดบัเหนือเข่า ระดบัของการตดัท่ี
แตกต่างกนั  การดูแลทางการแพทย ์  การดูแลก่อนและหลงัการผา่ตดั  การพิจารณาค าสัง่การรักษา  ชีวกลศาสตร์   
องคป์ระกอบและวสัดุท่ีใช ้ หลกัการประดิษฐจ์ดัท า การจดัแนวการลองสวมและปรับปรุงกายอปุกรณ์เทียมในระดบัเหนือ
เข่า 

 

ศรศก ๓๘๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เทยีมระดบัเหนือเข่า   ๔ (๐-๑๒-๔) 
การสาธิตและการปฏิบติัเพ่ือดูแลความบกพร่องทางกายและจิตใจ การท าหนา้ท่ีของผูท่ี้สูญเสียระยางคใ์นระดบั

เหนือเข่า   ระดบัการตดัท่ีแตกต่างกนั   การประเมิน   การดูแลทางการแพทย ์  การดูแลก่อนและหลงัการผา่ตดั  การพิจารณา
ค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์  องคป์ระกอบและวสัดุท่ีใช ้หลกัการประดิษฐจ์ดัท า  การจดัแนว การลองสวม และปรับปรุง
กายอุปกรณ์เทียมในระดบัเหนือเข่าทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี  

 
ศรศก ๓๙๑ ประสบการณ์คลนิิกระดบัต้น     ๔ (๐-๑๒-๔) 

การปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือท ากายอุปกรณ์เสริมและเทียมชนิดต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตก้ารก ากบัดูแลใน
สถาบนัฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ/หรือสถาบนัร่วม เช่น สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ทางการแพทยแ์ห่งชาติ  ตั้งแต่การตรวจประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา  และท ากายอุปกรณ์เสริมและเทียมระดบัขาท่ี
เหมาะสมทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย และมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
ศรศก ๔๘๑ กายอุปกรณ์เทยีมระดบัผ่านข้อเท้า ข้อเข่า และข้อสะโพก  ๓ (๓-๐-๖) 

ความบกพร่องทางกายและจิตใจ การท าหนา้ท่ีของผูท่ี้เทา้ขาดบางส่วน  ขาขาดระดบัขอ้เทา้  ระดบัขอ้เข่า หรือขอ้
สะโพก การดูแลทางการแพทย ์การดูแลก่อนและหลงัการผา่ตดั การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบและ
วสัดุท่ีใช ้หลกัการประดิษฐจ์ดัท า การจดัแนว การลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดบัดงักล่าว 

 

ศรศก ๔๘๒ ปฏิบัตกิารกายอุปกรณ์เทยีมระดบัผ่านข้อเท้า ข้อเข่า และข้อสะโพก ๔ (๐-๑๒-๔) 
การปฏิบติัเพ่ือดูแลความบกพร่องทางกายและจิตใจ การท าหนา้ท่ีของผูท่ี้สูญเสียขาในระดบัขอ้เทา้ ขอ้เข่า  หรือขอ้

สะโพก  รวมทั้งกรณีเทา้ขาดบางส่วน ระดบัการตดัท่ีแตกต่าง  การประเมิน การดูแลทางการแพทย ์ การดูแลก่อนและหลงั
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การผา่ตดั การพิจารณาค าสัง่การรักษา  ชีวกลศาสตร์ องคป์ระกอบและวสัดุท่ีใช ้ การประดิษฐจ์ดัท า การจดัแนว การลอง
สวม และปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดบัดงักล่าว  ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

 
ศรศก ๔๘๓  กายอุปกรณ์เทยีมขั้นก้าวหน้า  ๔(๒-๖-๖) 

การประยกุตห์ลกัการชีวกลศาสตร์ วสัดุศาสตร์ เทคโนโลย ีเคร่ืองมือพิเศษต่าง ๆ เพ่ือกระบวนการ ออกแบบ ผลิต
กายอุปกรณ์เทียมขั้นสูงส าหรับภาวะเฉพาะและอ่ืน ๆ ทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี  
 
ศรศก ๔๙๑ ประสบการณ์คลนิิกระดบักลาง     ๔ (๐-๑๒-๔) 

การปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือท ากายอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตก้ารก ากบัดูแลในโรงพยาบาลต่าง 
ๆ หรือองคก์รท่ีใหบ้ริการทางกายอุปกรณ์ตั้งแต่การตรวจประเมิน การเสนอแนะ และท ากายอุปกรณ์เสริมและเทียมระดบัขา 
ระดบัแขน และกายอปุกรณ์เสริมกระดูกสนัหลงัท่ีเหมาะสม  การจดัหาและการส่งมอบ  รวมทั้งมีการสมัมนาเพ่ือสรุป
แนวคิดและแนวทางปฏิบติัเม่ือส้ินสุดการฝึกปฏิบติั 
 

ศรศก ๔๙๒ ประสบการณ์คลนิิกระดบัสูง     ๖ (๐-๑๘-๖) 
การปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือท ากายอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ   ตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายใตก้ารก ากบัดูแลในโรงพยาบาล

ต่าง ๆ หรือองคก์รท่ีใหบ้ริการทางกายอุปกรณ์  ตั้งแต่การตรวจประเมิน  การเสนอแนะและท ากายอุปกรณ์เสริมและเทียม
ระดบัขา ระดบัแขน กายอุปกรณ์เสริมกระดูกสนัหลงัและกายอุปกรณ์เสริม/เทียมขั้นสูงท่ีเหมาะสมรวมทั้งการบริหารจดัการ 
และมีการสมัมนาเพ่ือสรุปแนวคิดและแนวทางปฏิบติัเม่ือส้ินสุดการฝึกปฏิบติั 

 
 

ศรศก ๔๖๑    โครงการวจิยั  ๒ (๐-๖-๒) 
เขียนโครงการวจิยัและน าเสนอโครงการวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานกายอุปกรณ์ 

 
ศรศก ๔๖๒     การบริหารและการจดัการด้านกายอุปกรณ์  ๑ (๑-๐-๒) 

ทฤษฎีการบริหารจดัการทัว่ไป  การวางแผน  การจดัการองคก์ร การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การเงินการบญัชี การ
คิดค านวณตน้ทุน การบริหารจดัการดา้นกายอุปกรณ์ภาครัฐและภาคเอกชน 
 
ศรศก  ๒๖๑   จริยธรรมวชิาชีพกายอุปกรณ์                                                       ๒ (๒-๐-๔) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ส าหรับนกักายอุปกรณ์และบุคลากรสาธารณสุข แนวคิดและ
ทฤษฎีจริยปรัชญาในจริยธรรมวชิาชีพกายอุปกรณ์ จริยธรรมวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพกายอุปกรณ์และบุคลากรทางการ
แพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง ประเด็นปัญหาทางดา้นจริยธรรมในวชิาชีพและการแกไ้ขปัญหา จริยศาสตร์ทางการแพทยแ์ละ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งจริยศาสตร์ทางการแพทยก์บัการแพทย ์ ลกัษณะการใชเ้หตุผลทางจริยศาสตร์  วเิคราะห์ปัญหา
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งในวชิาชีพ เช่น บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ การทดลองหรือวจิยัในคน และปัญหาจริยธรรมอ่ืน 
ๆท่ี เก่ียวขอ้งกบับุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
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            ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                               ๖  หน่วยกติ 

 

กลุ่มวชิาเลือก (ช่วงที ่๑ , ๒ และ ๓) ๖   หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-คน้ควา้) 

ศรศก ๓๖๓ การปรับแก้รองเท้า      ๒ (๑-๓-๓) 
เทคนิคการลองสวมและประเมินสภาพรองเทา้เบ้ืองตน้ และประยกุตห์ลกัการเพ่ือออกแบบวสัดุ โครงสร้าง เพ่ือ

การปรับปรุงรองเทา้ประเภทต่าง ๆ ท่ีใชส้ าหรับโรคในเทา้และขอ้เทา้หรือภาวะผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้ง  การฝึกปฏิบติัปรับปรุง
รองเทา้และการลองสวม 
 
ศรศก ๓๖๔ ประสบการณ์กายอปุกรณ์     ๒ (๐-๖-๒) 

ฝึกปฏิบติังานกายอุปกรณ์ในองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในลกัษณะของการช่วยปฏิบติังานดา้นกายอุปกรณ์         
 
ศรศก ๓๖๕     เคร่ืองช่วยผู้พกิาร       ๒ (๑-๓-๓) 

ทฤษฎีและอุปกรณ์เคร่ืองช่วยผูพิ้การเก่ียวเน่ืองกบัเทคโนโลยท่ีีอ านวยความสะดวกทางการเคล่ือนไหว โดยมุ่งเนน้
หวัขอ้ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานทางคลินิกกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม 
 
ศรศก ๓๖๖ การศึกษาส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ     ๒ (๒-๐-๔) 

วชิาดา้นสุขศึกษาและสาธารณสุข  การพฒันาสุขภาพและคุณภาพชีวติของประชาชน   การพฒันาศกัยภาพการเป็น
ผูน้ าทางดา้นวชิาชีพสุขศึกษา การพฒันาการด าเนินงานและการประเมินหลกัสูตรดา้นสุขศึกษา การจดัการระบบสุขศึกษา 
การพฒันาและการด าเนินการนโยบายทางดา้นการศึกษาและสุขศึกษา 
 
ศรศก  ๓๖๗ เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูชุมชน       ๒ (๐-๖-๒) 

การปฏิบติังานในทีมสหสาขาดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูไดแ้ก่  กายภาพบ าบดั  กิจกรรมบ าบดั  อรรถบ าบดั นนัทนาการ
บ าบดั จิตวทิยา และสงัคมสงเคราะห์พร้อมทั้งจริยธรรมวชิาชีพ สิทธิผูป่้วย และมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
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