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1. คากล่ าวต้ อนรับนักศึกษาใหม่
“สวัสดีนกั ศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรี ยนทางไกลผสมผสาน) รุ่ นที่ 2 ขอต้ อนรับนักศึกษาทุก
คนเข้ ามาอยูใ่ น “ครอบครัวโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สริ ิ นธร - SSPO family”
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธรได้ ใช้ ระยะเวลาเกือบ 4ปี ในการดาเนินการจัดตังหลั
้ กสูตรนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ช่างกายอุปกรณ์ได้ มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถด้ านกายอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากลในระดับปริ ญญาตรี โดยไม่ต้อง
ลาศึกษาต่อ ซึง่ นักศึกษาจะต้ องบริ หารและจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมกับการศึกษาแบบเรี ยนทางไกลผสมผสาน โดยสามารถ
ศึกษาหาความรู้ ได้ จากสื่อการเรี ยนการสอนหลากหลายประเภทในระบบการเรี ยนการสอนแบบทางไกล ที่โรงเรี ยนฯ ได้
จัดเตรี ยมสื่อการเรี ยนการสอนไว้ อย่างเหมาะสม ครอบคลุมเนื ้อหาในทุกรายวิชาตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ ระดับ
ปริ ญญาตรี รวมถึงการประเมินและติดตามผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาเพื่อให้ เกิดประสิทธิผลในการเรี ยนอย่างสูงสุด
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ในอีก 3ปี ข้างหน้ า พวกเราทุกคนจะสาเร็ จการศึกษาสมตามความตังใจและเป็
้
นกาลังสาคัญของ
ประเทศในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการด้ านการเคลือ่ นไหว”

“ขอพระเจ้ าอวยพรค่ ะ”
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2. รู้ จักโรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิรินธร
ประวัติโรงเรียนกายอุปกรณ์ สริ ินธร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปี พ.ศ. 2545 ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สิ รินธรเพื่อการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ แห่งชาติ ได้ ดาเนินการจัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขากายอุปกรณ์ โดยได้ รับการ
สนับ สนุ น จากมู ล นิ ธิ นิ ป ปอน เพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานการศึ ก ษาและงานบริ ก ารกายอุป กรณ์ ข องประเทศไทยให้ ได้
มาตรฐานสากล ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 ทางหลักสูตรได้ รับการจัดตังเป็
้ นโรงเรี ยนและได้ รับพระกรุ ณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุด า สยามบรมราชกุมารี ให้ ใช้ พ ระนามเป็ น ชื่ อ ของโรงเรี ย น ดัง นัน้ ในปี 2549 โรงเรี ย นกายอุปกรณ์ จึ งมี ชื่ อ
เป็ น "โรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร"

วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เนื่องจากประเทศไทยมีจานวนประชากรมากขึ ้น และมีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านต่างๆ เช่น การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ ว
การเปลีย่ นวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมดังเดิ
้ ม มาเป็ นสังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่และอุตสาหกรรมที่มีการใช้ เครื่ องจักรกล
เพิ่มขึ ้น ทาให้ มีการบาดเจ็บมากขึ ้นและผู้ที่บาดเจ็บนี ้ส่วนหนึง่ จะมีความพิการเหลืออยู่ ประกอบกับวิทยาการทางการแพทย์ที่
ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยโรคต่างๆ มีช่วงชีวิตที่ยืนยาวขึ ้น แต่มกั มีปัญหาความบกพร่ อง หรื อความพิการต่างๆ ร่ วมด้ วย ทาให้ จานวนผู้
พิการในประเทศมีเพิ่มขึ ้นมาก ซึง่ คาดว่าในปั จจุบนั มีจานวนมากกว่า 3 ล้ านคน ดังนัน้ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)
เพื่อให้ ผ้ พู ิการที่มีความผิดปกติทางการเคลือ่ นไหว สามารถช่วยเหลือตนเอง และประกอบอาชีพได้ จึงเป็ นสิง่ สาคัญมาก ทังต่
้ อ
ตัวผู้พิการ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพของผู้พิการ จาเป็ นต้ องอาศัยการทางานร่วมกันของทีมงาน
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ ซึง่ ประกอบด้ วยแพทย์ พยาบาลนักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด นักอรรถบาบัด นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ ผู้ให้ คาปรึกษาแนะนาด้ านอาชีพ และนักกายอุปกรณ์ดงั นันการผลิ
้
ตบุคลากรด้ านกายอุปกรณ์ในระดับปริ ญญาตรี
จึงมีความสาคัญต่อการให้ บริ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน และเป็ นการทาให้ มาตรฐานของงานบริ การสาธารณสุข และ
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพอยูใ่ นระดับทัดเทียมนานาชาติ
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ปรัชญาของโรงเรียนกายอุปกรณ์ สิรินธร
ผลิตนักกายอุปกรณ์ให้ มคี วามรู้ทางการทากายอุปกรณ์เสริ มและกายอุปกรณ์เทียม เพื่อฟื น้ ฟูสมรรถภาพของผู้พิการ สามารถ
ประดิษฐ์ ดัดแปลง และพัฒนากายอุปกรณ์ให้ ทดั เทียมสากล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มคี ณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. มีความรู้ความสามารถในด้ านการประดิษฐ์ ดัดแปลงกายอุปกรณ์ และพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ ลักษณะอาชีพของประชากรและเศรษฐานะของประเทศ
2. มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ใฝ่ หาความรู้และสามารถติดตามความก้ าวหน้ าของวิชาชีพ
3. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับปั ญหาสาธารณสุขของชาติในสาขาวิชากายอุปกรณ์

และสามารถเสนอแนวทางการ

ป้องกันและแก้ ไขที่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศ
4. เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมอันดีงาม รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด รวมทังเคารพและปกป้
้
องสิทธิของ
ผู้รับบริ การ
5. มีมนุษยสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย ผู้ร่วมงานตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้ องโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สริ ิ นธร
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3.การบริการด้ านการศึกษา
3.1 ข้ อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
สร้ างบัณ ฑิ ต กายอุป กรณ์ ที่ มี คุณ ภาพ คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มี เ จตคติ อัน ดี ง ามในการประกอบวิ ช าชี พ และมี ค วามรู้
ความสามารถทางด้ านกายอุปกรณ์โดยมีพื ้นฐานทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
นักกายอุปกรณ์เป็ นบุคลากรด้ านเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูที่ทาหน้ าที่ในการประดิษฐ์ ดดั แปลงกายอุปกรณ์ภายนอกแก่ผ้ ปู ่ วยผู้พิการ
เฉพาะราย การผลิตนักกายอุปกรณ์ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะช่วยให้ งานฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหวเป็ นไป
ด้ วยดี การเรี ยนทางไกลเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ช่างกายอุปกรณ์ ซึ่งเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิงานด้ านกายอุปกรณ์ อยู่แล้ ว เข้ าถึงระบบ
การศึกษาที่เป็ นทางการโดยไม่ต้องลางานที่ทาอยู่เพื่อมาเรี ยนในรู ปแบบปกติ ซึ่งช่างกายอุปกรณ์ เป็ นผู้ที่มีทศั นคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและมีแรงผลักดันสูงในการเรี ยน การได้ ศกึ ษาต่อเนื่องถึงระดับปริ ญญาตรี จะช่วยยกระดับงานบริ การกายอุปกรณ์ของ
ประเทศไทยให้ ทดั เทียมกับนานาชาติ โดยหลักสูตรจะจัดการศึกษาเพื่อให้ นกั ศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(1)
มีความรู้พื ้นฐานของการพัฒนาตนเองให้ เป็ นบัณฑิตหรือมีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปฏิบตั ิตนอย่างมี
คุณธรรมและจริ ยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกายอุปกรณ์
(2) มีความรู้วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานเพือ่ การศึกษา ติดตามวิทยาการ และประยุกต์ใช้ ใน
การพัฒนางานด้ านกายอุปกรณ์
(3) มีความรู้ความสามารถและทักษะด้ านกายอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
(4) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ ปัญหาด้ านกายอุปกรณ์
(5) มีความรู้หลักการการจัดการกระบวนการทางานและการพัฒนางาน
(6) มีความสามารถในการสือ่ สารและทางานร่วมกับบุคลากรสหวิชาชีพ
(7) มีความรู้ความสามารถในการค้ นหา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และศึกษาด้ วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และภาษา
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะ
กลุม่ วิชาพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กลุม่ วิชาวิชากายอุปกรณ์
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

129

หน่ วยกิต
30
15
15
93
19
74
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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3.3 รายวิชา ในหลักสูตร
ก.

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
9 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
ศรศก 101 การศึกษาทัว่ ไปด้ านมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
ศรศก 102 การศึกษาทัว่ ไปด้ านสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
ศรศก 103
ศรศก 104
ศรศก 105
ศรศก 106
ศรศก 107

มนุษย์กบั วัฒนธรรม
มนุษย์กบั สังคม
มนุษยสัมพันธ์กบั การพัฒนาตน
หลักการบริ หาร
หลักการสือ่ สาร

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

ศรศก 108

จิตวิทยาทัว่ ไป

2(2-0-4)

ศรศก 109
ศรศก 110
ศรศก 111
ศรศก 112

หลักเศรษฐศาสตร์
หลักการจัดการ
วัฒนธรรมเปรี ยบเทียบ
พลวัตของกลุม่ และการทางานเป็ นทีม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

หมายเหตุ: นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
ศรศก 113
ศรศก 114
ศรศก 115

ภาษาอังกฤษระดับพื ้นฐาน
ทักษะการสือ่ สารด้ วยภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์

6 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ: นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
ศรศก 116
ศรศก 117
ศรศก 118
ศรศก 119
ศรศก 120
ศรศก 121
ศรศก 122
ศรศก 123
ศรศก 124
ศรศก 125

15 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
ชีววิทยาทัว่ ไป
2(2-0-4)
เคมีทวั่ ไป
3(3-0-6)
ฟิ สกิ ส์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์
2(2-0-4)
สถิติศาสตร์
2(2-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ และสถิติศาสตร์ พื ้นฐานประยุกต์
2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ บรู ณาการ
2(2-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2(2-0-4)

ศรศก 126
ศรศก 127
ศรศก 128
ศรศก 129

ฟิ สกิ ส์พื ้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
สุขภาพและสิง่ แวดล้ อม
การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้ เหตุผล

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

หมายเหตุ: นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม่ น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
ข.

หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ

93 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ศรศก 231
ศรศก 232
ศรศก 233
ศรศก 234
ศรศก 235
ศรศก 236
ศรศก 237
ศรศก 431

19 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กายวิภาคศาสตร์
4(3-2-7)
สรี รวิทยา
2(1-2-3)
พยาธิวิทยา
3(2-2-5)
ชีวกลศาสตร์ พื ้นฐาน
2(2-0-4)
ชีวกลศาสตร์ ประยุกต์
2(2-0-4)
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
3(3-0-6)
วิธีการวิจยั
2(2-0-4)
พื ้นฐานด้ านจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์
1(1-0-2)
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กลุ่มวิชากายอุปกรณ์
ศรศก 271
ศรศก 272
ศรศก 281
ศรศก 282
ศรศก 361
ศรศก 362
ศรศก 371
ศรศก 372
ศรศก 373
ศรศก 374
ศรศก 471
ศรศก 381
ศรศก 382
ศรศก 391
ศรศก 481
ศรศก 482
ศรศก 483
ศรศก 491
ศรศก 492
ศรศก 461
ศรศก 462
ศรศก 261

ค.
ศรศก 363
ศรศก 364
ศรศก 365
ศรศก 366

74 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า
4(0-12-4)
กายอุปกรณ์เทียมระดับใต้ เข่า
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียมระดับใต้ เข่า
4(0-12-4)
กายอุปกรณ์เสริ มและเทียมระดับแขน
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ มและเทียมระดับแขน
4(0-12-4)
กายอุปกรณ์เสริ มระดับขา
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ มระดับขา
4(0-12-4)
กายอุปกรณ์เสริ มลาตัว
2(2-0-4)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ มลาตัว
3(0-9-3)
กายอุปกรณ์เสริ มขันก้
้ าวหน้ า
4(๒-๖-๖)
กายอุปกรณ์เทียมระดับเหนือเข่า
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียมระดับเหนือเข่า
4(0-12-4)
ประสบการณ์คลินิกระดับต้ น
4(0-12-4)
กายอุปกรณ์เทียมระดับผ่านข้ อเท้ า ข้ อเข่า และข้ อสะโพก
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียมระดับผ่านข้ อเท้ า ข้ อเข่า และข้ อสะโพก
4(0-12-4)
กายอุปกรณ์เทียมขันก้
้ าวหน้ า
4(2-6-6)
ประสบการณ์คลินิกระดับกลาง
4(0-12-4)
ประสบการณ์คลินิกระดับสูง
6(0-18-4)
โครงการวิจยั
2(0-6-2)
การบริ หารและการจัดการด้ านกายอุปกรณ์
1(1-0-2)
จริ ยธรรมวิชาชีพกายอุปกรณ์
2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี
การปรับแก้ รองเท้ า
ประสบการณ์กายอุปกรณ์
เครื่ องช่วยผู้พกิ าร
การศึกษาสาหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

6 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
2(1-3-3)
2(0-6-2)
2(1-3-3)
2(2-0-4)
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3.4 แผนการศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดก็ได้ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
5 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
รวม จานวนหน่ วยกิตไม่ น้อยกว่ า
15 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดก็ได้ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่ วยกิตไม่ น้อยกว่ า
15 หน่ วยกิต
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ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ศรศก 231
ศรศก 232
ศรศก 233
ศรศก 234
ศรศก 235
ศรศก 236

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กายวิภาคศาสตร์
สรี รวิทยา
พยาธิวิทยา
ชีวกลศาสตร์ พื ้นฐาน
ชีวกลศาสตร์ ประยุกต์
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
รวม

4(3-2-7)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
16 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ศรศก 237
ศรศก 271
ศรศก 272
ศรศก 281
ศรศก 282
ศรศก 261
XXXX

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
วิธีการวิจยั
กายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ มระดับเท้ าและข้ อเท้ า
กายอุปกรณ์เทียมระดับใต้ เข่า
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียมระดับใต้ เข่า
จริ ยธรรมวิชาชีพกายอุปกรณ์
วิชาเลือกเสรี 1
รวม

2 (2-0-4)
3(3-0-6)
4(0-12-4)
3(3-0-6)
4(0-12-4)
2(2-0-4)
2(0-6-2)
20 หน่ วกิต
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ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

ศรศก 371
ศรศก 372
ศรศก 381
ศรศก 382
ศรศก 391

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กายอุปกรณ์เสริ มระดับขา
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ มระดับขา
กายอุปกรณ์เทียมระดับเหนือเข่า
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียมระดับเหนือเข่า
ประสบการณ์คลินิกระดับต้ น
รวม

3(3-0-6)
4(0-12-4)
3(3-0-6)
4(0-12-4)
4(0-12-4)
18 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ศรศก 361
ศรศก 362
ศรศก 373
ศรศก 374
ศรศก 375
XXXX

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กายอุปกรณ์เสริ มและเทียมระดับแขน
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ มและเทียมระดับแขน
กายอุปกรณ์เสริ มลาตัว
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ มลาตัว
กายอุปกรณ์เสริ มขันก้
้ าวหน้ า
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

3(3-0-6)
4(0-12-4)
2(2-0-4)
3(0-9-3)
4(2-6-6)
2(0-6-2)
18 หน่ วยกิต
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ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
ศรศก 481
ศรศก 482
ศรศก 431
ศรศก 491
XXXX

กายอุปกรณ์เทียมระดับผ่านข้ อเท้ า ข้ อเข่า และข้ อ 3(3-0-6)
สะโพก
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียมระดับผ่านข้ อเท้ า ข้ อเข่า 4(0-12-4)
และข้ อสะโพก
พื ้นฐานด้ านจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์
1(1-0-2)
ประสบการณ์คลินิกระดับกลาง
4 (0-12-4)
วิชาเลือกเสรี 3
2(0-6-2)
รวม
14 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ศรศก 461
ศรศก 462
ศรศก 483
ศรศก 492

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
โครงการวิจยั
การบริ หารและการจัดการด้ านกายอุปกรณ์
กายอุปกรณ์เทียมขันก้
้ าวหน้ า
ประสบการณ์คลินิกระดับสูง
รวม

2(0-6-2)
1(1-0-2)
4(2-6-6)
6(0-12-4)
13หน่ วยกิต
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3.5 แนวทางการเรียนการสอนในระบบออนไลน์
1. ภาคการศึกษา
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรี ยนทางไกลผสมผสาน) จะเป็ นโปรแกรมการเรี ยนการสอนเเบบ 2 ภาค
การศึกษาต่อหนึง่ ปี การศึกษา โดยจะใช้ เวลาประมาณ 18 สัปดาห์ตอ่ หนึง่ ภาคการศึกษา ซึง่ จะเเบ่งออกเป็ น
14สัปดาห์ สาหรับการเรียนภาคทฤษฎีผา่ นสือ่ บทเรี ยนออนไลน์
1สัปดาห์ สาหรับการซักถามและสอบถามข้ อสงสัย ผ่านการประชุมอภิปรายแบบออนไลน์
1สัปดาห์ สาหรับการสอบกลางภาค
1สัปดาห์ สาหรับการฝึ กปฏิบตั ิทสี่ ถาบัน
1สัปดาห์ สาหรับการสอบปลายภาคทังภาคทฤษฎี
้
และสอบภาคปฏิบตั ิที่สถาบัน (ในรายวิชากายอุปกรณ์)
โดยก่อนเปิ ดภาคการศึกษาจะมีการปฐมนิเทศและอบรมการใช้ สอื่ การเรี ยนแบบออนไลน์พร้ อมทังชี
้ ้แจงแผนการเรียนการสอน
และข้ อมูลของหลักสูตร เเละกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการเรี ยนการสอนทางไกลแบบผสมผสาน
2. เนือ้ หาของการเรียนการสอน
2.1 รายละเอียดของเนื ้อหาการสอน
นักศึกษาสามารถเข้ าถึงเนื ้อหาการเรี ยนเเละสือ่ การสอนทังหมดได้
้
จาก Online learning platform (SELEC
platform) ซึง่ สร้ างเเละปรับปรุงให้ เหมือนห้ องเรี ยนจริง สือ่ การเรี ยนการสอนจะถูกนาเสนอโดยสือ่ มัลติมีเดียเเบบทันสมัย ทังนี
้ ้
รวมไปถึงวิดีโอการสอนเอกสารประกอบการเรี ยนออนไลน์ (ในรูปแบบ PDF file) เเบบทดสอบความเข้ าใจ (Quizzes)งานที่
ได้ รับมอบหมาย (Assignment) ซึง่ ทังหมดนี
้
้นักศึกษาสามารถเข้ าถึงได้ จาก Online learning platform (SELEC platform)
ในแต่ละวิดีโอการสอนจะประกอบไปด้ วยการอธิบายใจความสาคัญของเนื ้อหาในเวลาประมาณ 10-15
นาที อาจารย์จะเป็ นผู้อธิบายหัวข้ อของรายวิชานันๆ
้ พร้ อมกับการนาเสนอเนื ้อหาการสอนเเบบ PowerPoint โดยทุกเนื ้อหา
การเรี ยนเเละสือ่ การสอนทังหมดจะถู
้
กอัปโหลดลงในห้ องเรี ยนเสมือนจริ ง Online learning platform (SELEC
platform) โดย Online learning platform จะเป็ นศูนย์กลางในการสือ่ สาร การทางานเเละการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาและเป็ นสือ่ กลางในการสือ่ สารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2.2 การอัปโหลดเนื ้อหาเเละสือ่ การสอนเเพิ่มเติม
สือ่ การเรี ยนการสอนจะถูกอัปโหลดเเละเปิ ดให้ นกั เรี ยนเข้ าถึงได้ ทกุ ๆสัปดาห์ ระหว่างสัปดาห์นกั ศึกษาสามารถ
เข้ าถึงเนื ้อหาการเรี ยนการสอนใน Online learning platform ได้ ตลอดเวลา นักศึกษาควรทีจ่ ะต้ องเข้ าร่วมการให้ คาปรึกษา
ออนไลน์ตามตารางเวลาที่กาหนด (โดยนักศึกษาจะได้ รับตารางเวลาให้ คาปรึกษาออนไลน์ในช่วงเริ่ มต้ นของแต่ละภาค
การศึกษา)
2.3 เอกสารการเรี ยน
เอกสารการเรี ยนเป็ นการสรุปเนื ้อหาการเรี ยนการสอนในแต่ละบทเรี ยน ในแต่ละวิชา นอกจากจะเเสดงการสรุป
เนื ้อหาของการเรี ยนจากวิดีโอการสอนเเล้ วยังมีข้อมูลของหนังสืออ้ างอิงเพิ่มเติมทีใ่ ห้ นกั ศึกษาได้ ค้นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติม
นอกจากเอกสารการเรี ยนที่นกั ศึกษาต้ องอ่าน วิดีโอการสอนที่นกั ศึกษาจาเป็ นต้ องดูเเละทาความเข้ าใจเเล้ ว นักศึกษา
จาเป็ นต้ องทางานที่ได้ รับมอบหมาย เช่น เเบบฝึ กหัด เเบบทดสอบหลังเรี ยนเเละการนาเสนอเคสผู้ป่วย
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2.4 งานที่ได้ รับมอบหมาย
งานที่ได้ รับมอบหมายคืองานที่สง่ เสริ มให้ นกั ศึกษามีความเข้ าใจในบทเรี ยนมากยิง่ ขึ ้น และเพื่อให้ อาจารย์ผ้ สู อน
ทราบถึงระดับความเข้ าใจของศึกษาในบทเรียน หรื ออาจเป็ นรายงานที่อาจารย์ให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมในหัวข้ อ
นอกเหนือจากที่สอนแต่เป็ นข้ อมูลที่นกั ศึกษาควรรู้ในรายวิชา งานที่ได้ รับมอบหมายสามารถอยูใ่ นรูปแบบของการเขียน
เรี ยงความการทารายงานการนาเสนอผลงาน การตอบคาถาม หรือการค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ นักศึกษาจะ
ถูกมอบหมายให้ ทางานอย่างน้ อย 1 ชิ ้นงาน ต่อ 1 หน่วยกิตในรายวิชาภาคทฤษฎี (จานวนงานสามารถปรับเปลีย่ นได้ ตาม
ความเหมาะสมของรายวิชา) จานวนงานที่ได้ รับมอบหมายจะมีคะแนนเป็ น 25-35% ของคะแนนรวมทังรายวิ
้
ชา โดยอาจารย์
ผู้สอนจะเป็ นผู้ให้ คะแนนงานและข้ อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการทางานในครัง้ ต่อไป
2.5 แบบฝึ กหัดท้ ายบทเรี ยน
แบบฝึ กหัดท้ ายบทเรี ยนคือแบบประเมินความเข้ าใจของตนเองในหัวข้ อที่นกั ศึกษาได้ เรี ยน และเป็ นแบบประเมิน
เพื่อให้ อาจารย์ผ้ สู อนทราบถึงระดับความเข้ าใจในเนื ้อหาหัวข้ อนันๆของนั
้
กศึกษา แบบฝึ กหัดท้ ายบทจะมีคะแนนเป็ น 10 %
ของคะแนนรวมทังรายวิ
้
ชา โดยนักศึกษาต้ องทาแบบฝึ กหัดให้ ผา่ นเกณฑ์ 60 % ในแต่ละหัวข้ อ จึงจะได้ คะแนนแบบฝึ กหัด
นักศึกษาสามารถเข้ าไปทาแบบฝึ กหัดได้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อสิ ้นสุดรายวิชา นักวิชาการศึกษาจะรวบรวม
คะแนนเพื่อนาไปรวมเป็ นคะแนนของรายวิชาต่อไป
2.6 การนาเสนอผลงาน
ระหว่างเเต่ละภาคการศึกษานักศึกษาจะต้ องนาเสนอผลงานการผลิตกายอุปกรณ์เสริ มหรื อกายอุปกรณ์เทียมเป็ น
กรณีศกึ ษาในรูปแบบ PowerPoint แก่อาจารย์ด้านกายอุปกรณ์หรื ออาจารย์เเพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูผา่ นโปรแกรมออนไลน์
ทังนี
้ ้เพื่อเเลกเปลีย่ นความคิดเห็นต่างๆระหว่างนักศึกษาเเละอาจารย์ เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้และการทางานแบบสหวิชาชีพ
โดยจะมีการเก็บคะเเนนในการนาเสนอผลงานอีกด้ วย
2.7 กระดานถามตอบ (Forum and Chat)
กระดาษถามตอบเป็ นอีกหนึง่ ตัวช่วยสาคัญที่ชว่ ยให้ การสือ่ สารระหว่างนักศึกษาเเละอาจารย์เป็ นไปได้ ง่ายเเละ
สะดวกยิง่ ขึ ้น นักศึกษาสามารถถามข้ อสงสัยจากหัวข้ อทีเ่ รี ยน นักศึกษาสามารถพิมพ์ข้อสงสัยเเละข้ อเสนอเเนะโพสต์ลงใน
กระดานถามตอบ โดยที่ในแต่ละวิชาจะมีกระดานถามตอบเป็ นของตนเองซึง่ ทังอาจารย์
้
และนักศึกษาสามารถโพสต์ได้
นอกจากนี ้กระดานถามตอบยังเป็ นอีกหนึง่ ช่องทางในการเเจ้ งเรื่ องปั ญหาหรื อข้ อสงสัยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องทาง
คอมพิวเตอร์ กาหนดการต่างๆ ฯลฯ
2.8 การให้ คาปรึกษา (Consultation)
ในเเต่ละสัปดาห์ นักศึกษาจะมีโอกาสได้ รับคาปรึกษาจากอาจารย์ในเเต่ละวิชา (ตามตารางที่จะส่งให้ ) เป็ นเวลา 2
ชัว่ โมง โดยที่นกั ศึกษาสามารถถามข้ อสงสัยต่างๆเเลกเปลีย่ นความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้ อทีเ่ รี ยนหรื อพูดคุยทาความ
เข้ าใจเกี่ยวกับศัพท์ทางเทคนิคต่างๆโดยการให้ คาปรึกษาจะดาเนินการผ่านโปรเเกรม Polycom ซึง่ จะเป็ นการพูดคุยเเบบเห็น
หน้ า
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3.6 ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษา
นักศึกษาควรจะเข้ าหน้ าเว็บเพจ(platform) เพื่อติดตามบทเรี ยนทุกสัปดาห์พร้ อมทังท
้ าแบบฝึ กหัดที่ได้ รับมอบหมาย
อย่างสมา่ เสมอ ในแต่ละสัปดาห์นกั ศึกษาควรใช้ เวลาประมาณ 25-28 ชัว่ โมงในการเรี ยน ในแต่ละวันทางานนักศึกษาควรใช้
เวลาในการเรี ยน 3-4 ชัว่ โมง และระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ -อาทิตย์) นักศึกษาควรจะใช้ เวลา 6-8 ชัว่ โมงต่อวันในการ
เรี ยน การเรี ยนทางไกลรูปแบบนี ้ได้ สร้ างขึ ้นเพือ่ ให้ เหมาะสมกับนักศึกษาที่ทางานเต็มเวลา โดยที่นกั ศึกษาสามารถเรี ยนหนึง่
วิชาต่อหนึง่ วันทางาน ทังนี
้ ้การเรียนในหนึง่ วิชานันจะรวมไปถึ
้
งการดูและทบทวนวิดีโอ พร้ อมทังท
้ าแบบฝึ กหัด ในขณะที่
วันหยุดสุดสัปดาห์(เสาร์ -อาทิตย์) จะใช้ ไปกับการทบทวนบทเรี ยนและทาแบบฝึ กหัดที่ต้องการและการอ่านเนื ้อหาล่วงหน้ า
ความรับผิดชอบของนักศึกษา สามารถกาหนดได้ ดังนี ้
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

นักศึกษาต้ องศึกษาเเละพยายามทาความเข้ าใจหัวข้ อที่อาจารย์กาหนด
นักศึกษาควรจะศึกษาเเละทาความเข้ าใจข้ อเสนอเเนะของอาจารย์อย่างใกล้ ชิดเเละการบ้ านที่ถกู ต้ อง
นักศึกษาจาเป็ นต้ องทาแบบฝึ กหัดให้ ทนั ตามเวลาทีก่ าหนด
นักศึกษาต้ องเข้ าร่วมวิชาภาคปฏิบตั ิที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
นักศึกษาจาเป็ นต้ องสอบกลางภาคและปลายภาค
นักศึกษาจาเป็ นต้ องเก็บรวบรวมข้ อมูลการทางานในด้ านกายอุปกรณ์ของตัวเองเป็ นจานวนเคสทีก่ าหนดในแต่ละ
รายวิชาภาคปฏิบตั ิหรื อวิชาประสบการณ์คลินิก และทารายงานหรื อการนาเสนอเคสตามที่กาหนดในแต่ละภาค
การศึกษา
นักศึกษาจาเป็ นต้ องนาเสนอเคสผู้ป่วยที่นา่ สนใจ ตามจานวนเคสที่แต่ละรายวิชาภาคปฏิบตั ิหรื อวิชาประสบการณ์
คลินิกกาหนด ต่อ1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาจาเป็ นต้ องแจ้ งล่วงหน้ า หากนักศึกษามีปัญหา หรื อไม่สามารถทาตามตารางปกติได้
นักศึกษาจาเป็ นต้ องแจ้ งล่วงหน้ า หากนักศึกษามีปัญหา หรื อไม่สามารถผลิตชิ ้นงานกายอุปกรณ์ได้ ครบตามกาหนด
ทังในรายวิ
้
ชาภาคปฏิบตั ิกายอุปกรณ์ หรื อรายวิชาประสบการณ์คลินิกระดับต้ น - กลาง -สูง โดยนักศึกษาจะต้ องมา
ฝึ กปฏิบตั ิที่สถาบันหรื อโรงพยาบาลร่วมสอนเพิม่ เติมให้ ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
นักศึกษาจาเป็ นต้ องทาการประเมินรายวิชา หลังจากจบแต่ละภาคการศึกษา

การประเมินเเละการให้ ข้อมูลย้ อนกลับต่ อผู้สอน
เเบบสอบถามจะเเบ่งเป็ น 2 แบบ แบบเเรกคือการประเมินรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน พร้ อมทังประเมิ
้
นโปรแกรมและการ
บริ หารจัดการ นักศึกษาจาเป็ นต้ องกรอกเเบบสอบถามนี ้หลังจากจบภาคการศึกษา แบบสอบถามจะเป็ นตัวบ่งบอกถึง
ศักยภาพของการจัดการจุดด้ อยของโปรแกรมและทิศทางของการพัฒนาในภาคการศึกษาหน้ าหรือหลักสูตรต่อๆไป
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หลักเกณฑ์ การเรียนของนักศึกษา
เนื ้อหาการเรี ยนการสอนในเเต่ละรายวิชาจะเปิ ดเป็ นรายสัปดาห์ ในขณะที่เนื ้อหาของเเต่ละวิชานันๆเปิ
้ ดเเบบทด
สอบจะก็จะเปิ ดไปพร้ อมๆกับรายวิชาทีเ่ ปิ ดเช่นกัน ทังนี
้ ้แบบทดสอบในเเต่ละรายวิชามีจดุ ประสงค์เพื่อให้ นกั ศึกษาประเมิน
ความเข้ าใจของตนเองในเเต่ละรายวิชา ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีสอบกลางภาคและสอบปลายภาค จะมีการนัดปรึกษา
ออนไลน์ระหว่างอาจารย์ประจารายวิชาและนักศึกษา โดยใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมงก่อนสอบกลางภาคเเละสอบปลายภาค
เพื่อให้ นกั ศึกษาเตรี ยมความพร้ อมในการสอบ

ความสามารถที่คาดหวังของนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนถูกคาดหวังไว้ วา่ จะต้ องผ่านมาตรฐานการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง ไม่จากัดเฉพาะวิชาชีพสาขา
กายอุปกรณ์ความสามารถเหล่านี ้จะประกอบด้ วยทักษะวิชาชีพจรรยาบรรณทางสังคมและทักษะการสอนตลอดจนความ
มุง่ มัน่ ในการพัฒนาและรักษามาตรฐานวิชาชีพไว้ ในระดับสูงดังนี ้:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ความสามารถที่จะปฏิบตั ิกบั คนไข้ โดยอยูพ่ ื ้นฐานสาคัญอย่างครอบคลุม (เเนวทางการรักษาการออกแบบอุปกรณ์
เเละอื่นๆ)
มีทกั ษะเเละความรู้ในด้ านกายอุปกรณ์เพื่อที่นามาประยุกต์ใช้ กบั การรักษาที่ซบั ซ้ อนได้
มีความสามารถในการบริ หารจัดการหน่วยกายอุปกรณ์ที่รับผิดชอบได้
มีทกั ษะทางสังคมทีใ่ ช้ สอื่ สารกับผู้พิการและเพื่อนร่วมงานได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
สามารถแสดงศักยภาพภายในงานกายอุปกรณ์ทางคลินิกเพื่อเป็ นตัวแทนระดับมืออาชีพที่เหมาะสมในด้ านอุปกรณ์
เทียมและกายอุปกรณ์เสริ ม
มีคณ
ุ ธรรมเเละจริ ยธรรมเเละยืนหยัดป้องกันสิทธิของคนไข้
สามารถร่วมเเละสร้ างกระบวนการพัฒนาวิชาชีพกายอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถจะประยุกต์เเละบูรณาการเนื ้อหาที่เรียนได้
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะติดตามพัฒนาการใหม่ทางด้ านกายอุปกรณ์ที่สง่ ผลต่อการออกแบบเเละการทากายอุปกรณ์เสริ มเเละ
กายอุปกรณ์เทียม
สามารถสอนเเละทาเป็ นตัวอย่างในด้ านกายอุปกรณ์แก่เพื่อนร่วมอาชีพเเละบุคลากรด้ านสุขภาพด้ านอื่นๆได้
สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ทเี่ กี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและทันสมัยพร้ อมทังสามารถใช้
้
วสั ดุเเละ
ส่วนประกอบทางกายอุปกรณ์ทมี่ ีอยูใ่ นปัจจุบนั ได้
มีความสามารถในการสือ่ สาร ทักษะการรายงานผล เเละทักษะด้ านเทคโนโลยีระหว่างทีมสหวิชาชีพ
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3.7 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
วิชาวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์
1. การจัดการเรียนการสอน
1.1 การบรรยายผ่านระบบออนไลน์
1.2 แบบทดสอบออนไลน์ก่อนเรียน-หลังเรี ยน
1.3 แบบฝึ กหัดออนไลน์ประจารายวิชา
1.4 งานที่ได้ รับมอบหมาย
1.5 จัดการอภิปรายกลุม่ ย่อยออนไลน์
1.6 เอกสารอ่านประกอบภาษาไทย
2. การวัดและประเมินผล
2.1 คะแนนสอบ 60%
2.1.1 สอบกลางภาค 40%
2.1.2 สอบปลายภาค 60%
2.2 งานที่ได้ รับมอบหมาย 25%
2.2.1 จานวน 1 ชิ ้นงานต่อ 1 หน่วยกิตรายวิชา
2.3 กิจกรรมอื่นๆ 15%
2.3.1 แบบฝึ กหัด 10 % โดยนักศึกษาต้ องทาแบบฝึ กหัดถูกต้ องไม่น้อยกว่า 60 %
2.3.2 การเตรี ยมความพร้ อมและการมีสว่ นร่วมในการอภิปรายกลุม่ 5 % โดยพิจารณาจากการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ผ้ สู อน เช่น ตังค
้ าถาม ตอบคาถาม
หมายเหตุ
1. สัดส่วนคะแนนอาจจะมีการปรับเปลีย่ น ขอให้ อ้างอิงข้ อมูลจากCourse guidanceในแต่ละรายวิชา
2. คะแนนรวมทังรายวิ
้
ชา 50-59.4% (D,D+) จะมีสทิ ธิ์สอบแก้ ตวั จานวน 1 ครัง้ หากสอบแก้ ตวั ไม่ผา่ น 60 % จะต้ อง
ลงทะเบียนเรียนซ ้า
้
ชาน้ อยกว่า 50% (F) ลงทะเบียนเรียนซ ้า โดยจะลงทะเบียนเรี ยนซ ้าได้ อีกไม่เกิน 2 ครัง้ หากสอบ
3. คะแนนรวมทังรายวิ
ไม่ผา่ นจะพ้ นสภาพนักศึกษา
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การตัดเกรด
ช่ วงคะแนน

เกรด

มากกว่า 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

น้ อยกว่า 50%

0.0
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วิชาทฤษฎีทางกายอุปกรณ์
1. การจัดการเรียนการสอน
1.1

การบรรยายผ่านระบบออนไลน์

1.2

แบบทดสอบออนไลน์ก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน

1.3

แบบฝึ กหัดออนไลน์ประจารายวิชา

1.4

งานที่ได้ รับมอบหมาย

1.5

จัดการอภิปรายกลุม่ ย่อยออนไลน์

1.6

เอกสารอ่านประกอบภาษาไทย

2. การวัดและประเมินผล
2.1
คะแนนสอบ 50%

2.2

2.1.1

สอบกลางภาค 40%

2.1.2

สอบปลายภาค 60%

งานที่ได้ รับมอบหมาย 35%
2.2.1

2.3

จานวน 1 ชิ ้นงานต่อ 1 หน่วยกิตรายวิชา

กิจกรรมอื่นๆ 15%
2.3.1

แบบฝึ กหัด 10 % โดยนักศึกษาต้ องทาแบบฝึ กหัดถูกต้ องไม่น้อยกว่า 60 %

2.3.2

การเตรี ยมความพร้ อมและการมีสว่ นร่วมในการอภิปรายกลุม่ 5 % โดยพิจารณา
จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั อาจารย์ผ้ สู อน เช่น ตังค
้ าถาม ตอบคาถาม

หมายเหตุ
1. สัดส่วนคะแนนอาจจะมีการปรับเปลีย่ น ขอให้ อ้างอิงข้ อมูลจากCourse guidanceในแต่ละรายวิชา
2. คะแนนรวมทังรายวิ
้
ชา 50-59.4% (D,D+) จะมีสทิ ธิ์สอบแก้ ตวั จานวน 1 ครัง้ หากได้ 58 % แต่ไม่ถึง 60 % จะมีสทิ ธิ์
สอบ oral exam ได้ 1 ครัง้ หากสอบแก้ ตวั ไม่ผา่ น 50-59.4 % (F) จะต้ องลงทะเบียนเรี ยนซ ้า
3. คะแนนรวมทังรายวิ
้
ชาน้ อยกว่า 50% (F) ลงทะเบียนเรียนซ ้า โดยจะลงทะเบียนเรี ยนซ ้าได้ อีกไม่เกิน 2 ครัง้ หากสอบ
ไม่ผา่ นจะพ้ นสภาพนักศึกษา
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วิชาภาคปฏิบัตทิ างกายอุปกรณ์
1. คะแนนสอบภาคปฏิบัติ 40%
การสอบภาคปฏิบตั ิ หมายถึง การสอบที่จดั ขึ ้น ณ สถาบันการสอนในช่วงระยะเวลาที่กาหนด โดยแบ่งออกเป็ นการสอบย่อย
ในกระบวนการภาคปฏิบตั ิทีมีี่ ความสาคัญ เช่น การตรวจประเมิน การวัดและหล่อแบบ การแต่งหุน่ ปูน การลองอุปกรณ์
ทักษะการแก้ ไขปั ญหาอุปกรณ์ การวิเคราะห์ความผิดปกติของผู้ป่วย ฯลฯ ในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ในแต่ละภาคการศึกษา
การประเมินจะประเมินตามแบบฟอร์ มการประเมินการสอบภาคปฏิบตั ิของโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สริ ิ นธร
2. ชิน้ งานที่ได้ รับมอบหมาย 20%
ชิ ้นงานที่ได้ รับมอบหมายต่อหนึง่ รายวิชา มีจานวน 1 ชิ ้นงาน ชิ ้นงานละ 20% โดยจะต้ องทารายงานการทาอุปกรณ์ที่แสดงถึง
ทักษะการปฏิบตั ิชิ ้นงาน ตังแต่
้ การตรวจประเมินคนไข้ การออกแบบอุปกรณ์ การวัดและหล่อแบบ การแต่งหุน่ ปูน การ
ประดิษฐ์ ชิ ้นงาน การประเมินการลองอุปกรณ์ การทาสวยงาม การส่งมอบอุปกรณ์ การติดตามผลการใช้ อปุ กรณ์ และ
คาแนะนาอื่นๆ โดยการประเมินชิ ้นงาน จะประเมินจากรายงานการทาอุปกรณ์ ดังนัน้ ในรายงานจะต้ องมีภาพประกอบทังทาง
้
ด้ านหน้ า ด้ านข้ าง และด้ านหลัง ทุกมุมมองที่แสดงให้ เห็นถึงการใช้ ความรู้ในการประยุกต์สกู่ ารปฏิบตั ิ ในการลองอุปกรณ์
หากเป็ นอุปกรณ์ทตี่ ้ องมีการประเมินการเคลือ่ นไหวหรื อการเดิน จะต้ องแนบไฟล์วิดีโอที่ฉายภาพทางด้ านหน้ า-หลัง และวิดีโอ
ทางด้ านข้ างประกอบรายงาน ตามตัวอย่างดังรูป โดยให้ นกั ศึกษาจะได้ รับคาแนะนาในการทารายงานครัง้ ที่ 1 ก่อนและนาไป
ปรับปรุงในการทารายงานครัง้ ที่ 2 การประเมินชิ ้นงานจะประเมินตามแบบฟอร์ มการประเมินภาคปฏิบตั ิ ที่จะมีการประเมิน
ทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การตรวจประเมินคนไข้ การออกแบบอุปกรณ์ การวัดและหล่อแบบ การแต่งหุน่ ปูน การประดิษฐ์ ชิ ้นงาน การ
ประเมินการลองอุปกรณ์ การทาสวยงาม การส่งมอบอุปกรณ์ การวางแผนการรักษาผู้ป่วยรวมถึงการติดตามผลและ
ข้ อแนะนาและเสนอแนะต่างๆ การประเมินชิ ้นงานจะประเมินตามแบบฟอร์ มการประเมินอุปกรณ์ ภาคปฏิบตั ิและภาคสนาม
หากนักศึกษาส่งรายงานช้ ากว่ากาหนดส่ง 1 วัน จะถูกหักคะแนน 10% ของคะแนนที่ได้
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3. งานที่ได้ รับมอบหมาย 10%
งานที่ได้ รับมอบหมาย หมายถึง รายงาน ภาพถ่าย วีดิทศั น์ หรืองานอื่นๆที่อาจารย์ประจาวิชาภาคปฏิบตั ิมอบหมาย โดยส่ง
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในภาคการศึกษานันๆ
้
4. การนาเสนอกรณีศึกษา 20%
นักศึกษาจะต้ องนาเสนอกรณีศกึ ษาที่ได้ รับในรายวิชานัน้ จานวน 1 คน เพื่อนาเสนอต่ออาจารย์และ/หรื อนักศึกษาร่วมชัน้
เรี ยนในระยะเวลาที่กาหนดก่อนจบภาคการศึกษา โดยนาเสนอภายหลังจากที่ได้ สง่ รายงานชิ ้นงานเรียบร้ อยแล้ ว ในการ
นาเสนอเคสจะต้ องประกอบด้ วยเนื ้อหาตังแต่
้ การตรวจประเมินคนไข้ การออกแบบอุปกรณ์ (Prescription) และทางเลือกอื่น
หากไม่มีข้อจากัด (Ideal prescription) ผลการประเมินการลองอุปกรณ์และการแก้ ไข การวางแผนการรักษาและการติดตาม
ผล และข้ อเสนอแนะอื่นๆ โดยนาเสนอใน 15 นาที และนักศึกษาจะต้ องตอบคาถามอาจารย์และ/หรื อนักศึกษาร่วมชันเรี
้ ยน
ในเวลาประมาณ 15 นาทีการประเมินการนาเสนอเคส จะประเมินตามแบบฟอร์ มการประเมินการนาเสนอเคส ซึง่ จะมีการ
ประเมินเนื ้อหาการนาเสนอว่าครบถ้ วนและถูกต้ องหรื อไม่ มีการประเมินทักษะการนาเสนอ การใช้ ภาษา และประเมินการ
ตอบคาถามว่าสามารถตอบคาถามได้ ครบถ้ วนและถูกต้ องหรื อไม่ หรื อต้ องให้ อาจารย์ชว่ ยแนะนาก่อนการตอบคาถามหรื อไม่
5. จิตพิสัย 10%
จิตพิสยั หมายรวมถึง พฤติกรรมในช่วงการฝึ กและสอบภาคปฏิบตั ิที่สถาบัน โดยจะประเมินจากอาจารย์ เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน
และครูต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินและแบบฟอร์ มงานการศึกษาของโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สริ ิ นธร
การประเมินผล
1. เกณฑ์ผา่ นคือได้ คะแนนมากกว่า 60%
2. คะแนนรวมทังรายวิ
้
ชา 50-60% จะมีสทิ ธิ์ในการสอบซ่อมจานวน 1 ครัง้ ในช่วงการเรี ยนภาคฤดูร้อน
3. คะแนนรวมทังรายวิ
้
ชาน้ อยกว่า 50% ลงทะเบียนเรียนซ ้า
วิชาทางกายอุปกรณ์ ภาคประสบการณ์ คลินิกระดับต้ น - กลาง – สูง
1. ชิ ้นงานที่ได้ รับมอบหมาย
การทาชิ ้นงานในแต่ละรายวิชาฝึ กประสบการณ์คลินิก จะต้ องทาชิ ้นงานดังนี ้
● ประสบการณ์คลินิกระดับต้ น– จานวนรวม 3 ชิ ้นงานเป็ นต้ นไป โดยมีข้อกาหนดคือ
o กายอุปกรณ์เสริ มขา (KAFO) อย่างน้ อย 1 ชิ ้นงาน
หรือ
o กายอุปกรณ์เทียมขา (TF) อย่างน้ อย 1 ชิ ้นงาน
● ประสบการณ์คลินิกระดับกลาง - จานวน 4 ชิ ้นงานเป็ นต้ นไป โดยมีข้อกาหนดคือ
o กายอุปกรณ์เทียมขา(TF) อย่างน้ อย 1 ชิ ้นงาน
o กายอุปกรณ์เสริ มขา (KAFO) อย่างน้ อย 1 ชิ ้นงาน
● ประสบการณ์คลินิกระดับสูง - จานวน 6 ชิ ้นงานเป็ นต้ นไป โดยมีข้อกาหนดคือ
o กายอุปกรณ์เทียมขาในแต่ละระดับ เช่น TT, TF, KD หรื อ HD อย่างน้ อย 1 ชิ ้นงาน
o กายอุปกรณ์เสริ มขาในแต่ละระดับเช่น KO, KAFO หรื อ HKAFO อย่างน้ อย 1 ชิ ้นงาน
o กายอุปกรณ์เสริ มสันหลัง(SO) อย่างน้ อย 1 ชิ ้นงาน
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1.รายงานเคส 30%
โดยแต่ละชิ ้นงานจะต้ องทารายงานเคสตามแบบฟอร์ ม Clinical Record (เอกสารแนบ Clinical record) ที่แสดงให้ เห็นตังแต่
้
ประวัติผ้ ปู ่ วย การตรวจประเมิน (SOAP) การออกแบบอุปกรณ์ ผลการลองอุปกรณ์ การวางแผนการรักษาผู้ป่วยรวมถึงการ
ติดตามผลข้ อแนะนาและข้ อเสนอแนะต่างๆ ในรายงานจะต้ องมีภาพประกอบทังทางด้
้
านหน้ า ด้ านข้ าง และด้ านหลัง ทุก
มุมมองที่แสดงให้ เห็นถึงการใช้ ความรู้ในการประยุกต์สกู่ ารปฏิบตั ิ ในการลองอุปกรณ์ หากเป็ นอุปกรณ์ที่ต้องมีการประเมิน
การเคลือ่ นไหวหรื อการเดิน จะต้ องแนบไฟล์วิดีโอที่ฉายภาพทางด้ านหน้ า ด้ านหลัง และด้ านข้ างประกอบรายงาน ตาม
ตัวอย่างดังรูป โดยจะต้ องมีการประเมินชิ ้นงานจะประเมินตามแบบฟอร์ มการประเมินอุปกรณ์ ภาคปฏิบตั ิและภาคสนามหาก
นักศึกษาส่งรายงานช้ ากว่ากาหนดส่ง จะถูกหักคะแนนที่ได้ ในส่วนคะแนนของจิตพิสยั ซึง่ มีจานวน 10% ของคะแนนรวม

2.รายงานประสบการณ์ คลินิก 20%
รายงานประสบการณ์คลินิก คือ รายงานที่มีจานวนคาไม่น้อยกว่า 500 คา ภาษาไทยที่อาจจะมีหรื อไม่มีภาพประกอบ แต่ละ
รายวิชาจะต้ องทารายงานดังนี ้
● ประสบการณ์คลินิกระดับต้ นจะต้ องอธิบายการทางานด้ านกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยโดยแสดงให้ เห็นถึง
วิธีการการใช้ ทกั ษะเชิงจริ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงระบบการ
ทางานของหน่วยงานกายอุปกรณ์ที่ปฏิบตั ิอยู่
● ประสบการณ์คลินิกระดับกลางจะต้ องอธิบายการทางานด้ านกายอุปกรณ์ที่เหมาะสม
โดยแสดงความเห็นในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมด้ วยการใช้ ทกั ษะเชิงจริ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย อธิบายการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมร่วมกับวิชาชีพต่างๆ
● ประสบการณ์คลินิกระดับสูงจะต้ องอธิบายการทางานด้ านกายอุปกรณ์ ที่เหมาะสม โดยแสดงความเห็นในการดูแล
รักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมด้ วยการใช้ ทกั ษะเชิงจริ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการดูแลรักษาผู้ป่วย
อธิบายการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมร่วมกับวิชาชีพต่างๆวิธีการบริ หารจัดการในหน่วยงานเพื่อการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์
ในการให้ บริ การผู้ป่วยในการส่งมอบกายอุปกรณ์เสริ ม/เทียมขันสู
้ ง
● หากนักศึกษาส่งรายงานช้ ากว่ากาหนดส่ง 1 วัน จะถูกหักคะแนน 10% ของคะแนนที่ได้
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3.การนาเสนอเคส 40%
นักศึกษาจะต้ องนาเสนอกรณีศกึ ษาที่ได้ รับในรายวิชานันจ
้ านวน 1 คน ที่ไม่ใช่กรณีศกึ ษาที่ได้ ทารายงานในการส่งชิ ้นงานวิชา
ภาคปฏิบตั ิ และไม่ใช่กรณีศึกษาที่นาเสนอในวิชาภาคปฏิบตั ิ โดยสามารถเลือกกรณีศึก ษาจาก 1 ใน 3-6 ชิน้ งานตามที่
กาหนดในแต่ละรายวิชาเพื่อนาเสนอต่ออาจารย์และ/หรื อนักศึกษาร่ วมชันเรี
้ ยนในระยะเวลาที่กาหนดก่อนจบภาคการศึกษา
โดยนาเสนอภายหลังจากที่ได้ สง่ รายงานชิ ้นงานเรี ยบร้ อยแล้ ว ในการนาเสนอเคสจะต้ องประกอบด้ วยเนื ้อหาตังแต่
้ การตรวจ
ประเมินคนไข้ การออกแบบอุปกรณ์ (Prescription) และทางเลือกอื่นหากไม่มีข้อจากัด (Ideal prescription) ผลการประเมิน
การลองอุปกรณ์และการแก้ ไข การวางแผนการรักษาและการติดตามผล และข้ อเสนอแนะอื่นๆ โดยนาเสนอใน 15 นาที และ
นักศึกษาจะต้ องตอบคาถามอาจารย์และ/หรื อ นักศึกษาร่วมชันเรี
้ ยน ในเวลาประมาณ 15 นาที การประเมินการนาเสนอเคส
จะประเมินตามแบบฟอร์ มการประเมินการนาเสนอเคส ซึง่ จะมีการประเมินเนื ้อหาการนาเสนอว่าครบถ้ วนและถูกต้ องหรื อไม่
มีการประเมินทักษะการนาเสนอซึ่งรวมถึงการใช้ ภาษา เนือ้ หา และประเมินการตอบคาถามว่าสามารถตอบคาถามได้
ครบถ้ วนและถูกต้ องหรื อไม่ หรื อต้ องให้ อาจารย์ช่วยแนะนาก่อนการตอบคาถามหรื อไม่
4. จิตพิสัย 10%

นักศึกษาจะต้ องส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามกาหนด และจะต้ องมีสว่ นร่วมในการเข้ าฟังและร่วมอภิปรายในช่วงการนาเสนอ
เคสของเพื่อนในชันเรี
้ ยน
การประเมินผล
1. เกณฑ์ผา่ นคือได้ คะแนนมากกว่า 60%
2. คะแนนรวมทังรายวิ
้
ชาน้ อยกว่า 60% ลงทะเบียนเรี ยนซ ้าในช่วงภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนหรื อในภาคการศึกษา
ถัดไป
วิชาโครงการวิจัย
1. การจัดการเรียนการสอน
1.1 จัดทาโครงร่างงานวิจยั แบบรูปเล่ม
1.2 นาเสนอโครงร่างงานวิจยั
1.3 จัดทารูปเล่มงานวิจยั
1.4 นาเสนอผลงานวิจยั
1.5 รายงานผลการทาวิจยั ประจาเดือน
2. การวัดและประเมินผล
2.1 ประเมินรายงานโครงร่างงานวิจยั 20%
2.2 ประเมินการนาเสนอโครงร่างงานวิจยั 20%
2.3 ประเมินรูปเล่มงานวิจยั 20%
2.4 ประเมินการนาเสนอผลงานวิจยั 20%
2.5 ประเมินรายงานผลการทาวิจยั ประจาเดือน 20%
หมายเหตุ
1. คะแนนรวมทังรายวิ
้
ชา 50-59.4% จะมีสทิ ธิ์ในการสอบซ่อมจานวน 1 ครัง้
2. คะแนนรวมทังรายวิ
้
ชาน้ อยกว่า 50% จะต้ องลงทะเบียนเรี ยนซ ้า
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3.8 การเตรียมตัวในการเรียนทางระบบออนไลน์
ในการเรี ยนในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรี ยนทางไกลผสมผสาน) นันจะใช้
้
เทคโนโลยีมาเป็ นส่วน
ช่วยพื ้นฐานในการเรี ยน สิง่ หนึง่ ทีส่ าคัญนันคื
้ อเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ โดยอุปกรณ์การเรียนนันจะเเบ่
้
งออกเป็ นอุปกรณ์ที่เป็ น
ฮาร์ ดเเวร์ เเละอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ที่นกั ศึกษาจาเป็ นจะต้ องเตรี ยมตัวก่อนทีจ่ ะเรี ยนทางไกล
หมายเหตุ :
ฮาร์ ดแวร์ (hardware) หมายถึง อุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ประกอบขึ ้นเป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะเป็ นโครงร่างสามารถมองเห็น
ด้ วยตาและสัมผัสได้ เช่น จอภาพ คีย์บอร์ ด เครื่ องพิมพ์ เมาส์ เป็ นต้ น
ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคาสัง่ หรื อโปรแกรมทีใ่ ช้ สงั่ งานให้ คอมพิวเตอร์ ทางาน
3.8.1 อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์
อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์
3.8.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
นักศึกษาต้ องเตรี ยมคอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊
้ ะหรื อแบบพกพา เพื่อใช้ ในการเรี ยนและค้ นคว้ าข้ อมูลตลอดหลักสูตร ซึง่ นักศึกษา
สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ทมี่ ีสเปคพื ้นฐานตามท้ องตลาดทัว่ ไป ที่สามารถใช้ อินเทอร์ เน็ตได้ ที่ความเร็ วขันต
้ ่า 10Mb/s และ
จาเป็ นต้ องมีการลงโปรแกรมที่ใช้ ในการเรี ยนและสอบ โดยนักศึกษาจะได้ ทาการตรวจสอบความพร้ อมและติดตังโปรแกรม
้
โดยเจ้ าหน้ าที่ IT ในวันปฐมนิเทศ เช่น โปรแกรม Safe Exam Browserโปรแกรม Polycom RealPresence Desktop และ
โปรแกรม Free2X Webcam Recorder เป็ นต้ น

3.8.1.2 กล้ องเว็บแคม
กล้ องเว็บแคมเป็ นอุปกรณ์ที่นกั ศึกษาจาเป็ นต้ องเตรียมเพื่อใช้ ในการสอบภาคทฤษฎีนาเสนองานและใช้ ในการซักถาม
อาจารย์ กล้ องควรสามารถถ่ายภาพได้ ที่ความละเอียดอย่างน้ อยระดับ HD (1280 X 720 พิกเซล)
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3.8.1.3 ไมโครโฟนและหูฟัง
นักศึกษาจาเป็ นต้ องเตรี ยมไมโครโฟนและหูฟังเพื่อที่จะใช้ ในการสือ่ สารกับอาจารย์ผ้ สู อนหรื อกับเพื่อนร่วมชัน้

อุปกรณ์ ซอฟแวร์
3.8.1.4 โปรแกรม “Safe Exam Browser”
โปรแกรมนี ้จะถูกใช้ เมื่อนักศึกษาทาข้ อสอบในโปรแกรม โดยฝ่ ายผู้ดแู ลจะส่งลิงค์ข้อสอบออนไลน์ให้ กบั นักศึกษา พร้ อมกับ
รหัสผ่านก่อนสอบผ่านอีเมลของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเข้ าทาข้ อสอบในระบบ โปรแกรมจะถูกล็อกไม่ให้ ออกจากโปรแกรม
สอบนี ้ เพื่อป้องกันไม่ให้ นกั ศึกษาเข้ าสูโ่ ปรแกรมอื่นๆขณะทาข้ อสอบจนกว่าจะได้ รหัสปลดล็อกซึง่ จะได้ จากเจ้ าหน้ าทีค่ มุ สอบ
หลังทาข้ อสอบเสร็ จเรียบร้ อย

3.8.1.5
โปรแกรม “Polycom”
Polycom เป็ นโปรแกรมจัดประชุมทางไกลทีใ่ ช้ สอื่ สารออนไลน์ระหว่างฝ่ ายผู้ดแู ลกับนักศึกษา ซึง่ จาเป็ นต้ องใช้ ก่อนทาข้ อสอบ
ระหว่างทาข้ อสอบและหลังทาข้ อสอบ อีกทังโปรแกรมPolycom
้
ยังใช้ ในการสังเกตการณ์ระหว่างการทาข้ อสอบของนักศึกษา
อีกด้ วย
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3.8.1.6 โปรแกรม “Free2X Webcam Recorder”
โปรแกรมนี ้ใช้ เพื่อบันทึกภาพนักศึกษาและคอมพิวเตอร์ ระหว่างทาการสอบเพื่อความโปร่งใสในการสอบ โดยภาพจะถูกบันทึก
จากกล้ องWebcamที่ตอ่ จากคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา ก่อนเริ่ มทาการสอบนักศึกษาจะได้ รับคาสัง่ จากเจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ เริ่ มการ
บันทึกและจะได้ รับคาสัง่ หยุดบันทึกเมื่อทาการสอบแล้ วเสร็ จ

หมายเหตุ: วิธีการลงโปรแกรมต่างๆ ทางทีมผู้ดเู เลจะเป็ นผู้สง่ ให้ นกั ศึกษาในวัน
ปฐมนิเทศ
3.8.2 คู่มือการใช้ เเพลตฟอร์ มออนไลน์
การเข้ าถึงบทเรี ยนบนแพลตฟอร์ ม (ระบบปฎิบตั ิการกลางของหลักสูตร)บทเรี ยนจะถูกบันทึกไว้ ที่ระบบกลางของ
หลักสูตร โดยจะถูกปล่อยให้ นกั ศึกษาเรี ยนได้ ตามความสอดคล้ องของเนื ้อหา โดยการปล่อยเนื ้อหาลงบนแฟลตฟอร์ มนัน้ จะ
ปล่อยครัง้ ละ 2 สัปดาห์ การเข้ าถึงเนื ้อหาการเรี ยนผ่านแพลตฟอร์ ม มีวิธีการดังต่อไปนี ้
1.
การเข้ าสูแ่ พลตฟอร์ มนัน้ นักศึกษาจาเป็ นต้ องเข้ าผ่าน VPN โดยสามารถโหลด VPN ทางเว็บไซต์
http://muit.mahidol.ac.th/online.htm จากนันเลื
้ อกคูม่ ือการเชื่อมต่อ VPN ตามระบบปฏิบตั ิการที่นกั ศึกษาใช้ งานอยู่ จากนัน้
ทาตามขันตอนในไฟล์
้
ที่ดาวน์โหลดมา
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2.
หลังจากเข้ า VPN แล้ ว เข้ าสูเ่ ว็บไซต์ http://10.7.2.201/sec/ จากนัน้ ให้ ลงชื่อเข้ าใช้ ระบบโดยกรอก username และ
password ด้ านขวาบนและกด Log in เพื่อเข้ าสูร่ ะบบ

2. เมื่อเข้ าสูร่ ะบบเสร็ จแล้ ว จากนันเลื
้ อ่ นลงมาด้ านล่างของแพลตฟอร์ ม
กรณศาสตรบัณฑิต โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สริ ิ นธร

คลิกที่แบบเรี ยนทางไกล

หลักสูตรกายอุป
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4. จากนันเว็
้ บไซต์จะแสดงหน้ าหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรี ยนทางไกลผสมผสาน)

5. คลิกเพื่อเข้ าสูก่ ารเรี ยนการสอน นักศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1

6.
จากนันจะแสดงหน้
้
าต่างจะแสดงรายละเอียดในการเรี ยน การพบอาจารย์ผ้ สู อน การสอบถามปั ญหา และรายวิชา
เรี ยนต่างๆ
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7. และเมื่อเลือ่ นลงมา แพลตฟอร์ มจะแสดงเนื ้อหาการเรี ยนที่นกั ศึกษาต้ องเรี ยนในแต่ละสัปดาห์ตามตารางเรียน
จากนันนั
้ กศึกษาสามารถคลิกเพือ่ เข้ าสูร่ ายวิชาที่ต้องการเรี ยน

8. เมื่อนักศึกษาคลิกเข้ าสูใ่ นแต่ละวิชา แพลตฟอร์ มจะแสดงคาอธิบายรายวิชา และรายละเอียดต่างๆ จากนันคลิ
้ กปุ่ ม ถัดไป
เพื่อเข้ าสูเ่ นื ้อหารายวิชา
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8.1

โดยในแต่ละเนื ้อหารายวิชาโดยจะแบ่งเป็ น วิดีโอการสอน เอกสารการเรี ยน อาจารย์ผ้ สู อน

วิดีโอการสอน

เอกสารการเรียน

อาจารย์ผ้ สู อน

ตัวอย่าง วิดีโอประกอบการเรี ยน
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8.2

นักศึกษาสามารถจบบทเรี ยนได้ โดยคลิก กลับสู่ หน้ าแรก เพื่อดูรายวิชาต่อไป

9. เมื่อนักศึกษากลับสูห่ น้ าแรก ด้ านล่างของรายวิชาในแต่ละสัปดาห์จะมีแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อประเมินความเข้ าใจของ
นักศึกษา

10. ในกรณีที่บางรายวิชาทีม่ ีงานที่ได้ รับมอบหมาย (Assignment) จะมีบล็อค Assignment แยกออกมา

คูม่ ือนักศึกษา | 32

2018

Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
3.9 การเตรียมตัวในการเรียนภาคปฏิบัติ
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบตั ิ นักศึกษาจะต้ องจัดหาผู้ป่วยหรื อกรณีศกึ ษา เพื่อเตรี ยมการทาชิ ้นงานในรายวิชา
ให้ ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ดังรายการดังนี ้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวน
กรณีศึกษา

ลักษณะของกรณีศึกษา

หมายเหตุ

SISD 272
ศรศก

Foot and Ankle
Foot Orthotic
Practice
ปฏิบตั ิการกาย

2

1. ชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มเท้ า สาหรับผู้ที่มีความ
ผิดปกติของเท้ า เช่น อุ้งเท้ าแบน อุ้งเท้ าสูง รอง
ช ้า ข้ อเท้ าผิดรูป ปวดหัวกระดูกเท้ า ฯลฯ และ
2. ชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มระดับข้ อเท้ า สาหรับผู้ที่

- 1 คนสาหรับทาชิ ้นงานและ
รายงาน
- 1 คนสาหรับทาชิ ้นงานและการ

๒๗๒

อุปกรณ์เสริ ม

SISD 282
ศรศก
๒๘๒

นาเสนอเคส

ระดับเท้ าและข้ อ

มีความผิดปกติของข้ อเท้ า เช่น ข้ อเท้ าบิดผิดรูป (FO 1 เคสและ AFO 1 เคส)
เท้ าปุก กล้ ามเนื ้อข้ อเท้ าอ่อนแรงข้ อเท้ าหลวม

เท้ า

เท้ าตก ข้ อเท้ าเกร็งและเขย่ง ฯลฯ

Transtibial
Prosthetics
ปฏิบตั ิการกาย

1

คนพิการขาขาดระดับใต้ เข่า

- อย่างน้ อย 1 คนสาหรับทา
ชิ ้นงาน รายงาน
และการนาเสนอเคส

1

อุปกรณ์เสริ มและ

1. ชิ ้นงานกายอุปกรณ์เสริ มแขน สาหรับผู้ป่วยที่ - อย่างน้ อย 1 คนสาหรับทา
มีความผิดปกติของนิ ้วมือ มือ ข้ อมือ แขน
ชิ ้นงาน รายงาน
ข้ อศอก ต้ นแขน ข้ อไหล่ เช่น ภาวะกล้ ามเนื ้อ
และการนาเสนอเคส
อ่อนแรง กล้ ามเนื ้อยึดเกร็ ง
หรื อ
2. ชิ ้นงานกายอุปกรณ์เทียมระดับแขน สาหรับ

เทียมระดับแขน

คนพิการแขนขาด ระดับข้ อมือ ใต้ ศอก ศอก

อุปกรณ์เทียม
ระดับใต้ เข่า
SISD 362
ศรศก
๓๖๒

Upper limb
Orthotic and
Prosthetic
Practice
ปฏิบตั ิการกาย

เหนือศอก ระดับข้ อไหล่ หรื อเหนือระดับข้ อไหล่

SISD 372
ศรศก
๓๗๒

Lower Limb
Orthotic
Practice

1

- อย่างน้ อย 1 คนสาหรับทา
ผิดปกติของข้ อเท้ า ร่วมกับความผิดปกติของข้ อ ชิ ้นงาน รายงาน
และการนาเสนอเคส
1. ชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มขา สาหรับผู้ที่มีความ
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ปฏิบตั ิการกาย

เข่าและข้ อสะโพก เช่น ผู้ป่วยที่เป็ นโปลิโอที่ข้อ

อุปกรณ์เสริ ม

เข่าทรุดตัว ผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บระดับตา่

ระดับขา

กว่า T10 ลงมา ผู้ป่วยสมองพิการที่ยงั สามารถ
ประคองตัวยืนได้ ฯลฯ

SISD 374
ศรศก
๓๗๔

Spinal Orthotic
Practice
ปฏิบตั ิการกาย

1

ผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังเคลือ่ น
ตังแต่
้ ระดับอกลงมา กระดูกสันหลังโก่ง แอ่น
ผิดรูป

- อย่างน้ อย 1 คนสาหรับทา
ชิ ้นงาน รายงาน
และการนาเสนอเคส

อุปกรณ์เสริ ม
ระดับลาตัว
SISD 382
ศรศก
๓๘๒

Transfemoral
Prosthetic
Practice
ปฏิบตั ิการกาย

1

คนพิการขาขาดระดับเหนือเข่า

- อย่างน้ อย 1 คนสาหรับทา
ชิ ้นงาน รายงาน
และการนาเสนอเคส

1

คนพิการขาขาดระดับข้ อเท้ า (syme) ระดับข้ อ

- อย่างน้ อย 1 คนสาหรับทา
ชิ ้นงาน รายงาน
และการนาเสนอเคส

อุปกรณ์เทียม
ระดับเหนือเข่า
SISD 482
ศรศก
๔๘๒

Lower Limb
Disarticulation
Prosthetic
Practice
ปฏิบตั ิการกาย

เข่า ระดับข้ อสะโพก หรื อระดับกระดูกเชิงกราน

อุปกรณ์เทียม
ระดับผ่านข้ อเท้ า
ข้ อเข่า และข้ อ
สะโพก
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3.10 การเตรียมตัวในการเรียนวิชาประสบการณ์ คลินิก
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาประสบการณ์คลินิก นักศึกษาจะต้ องจัดหาผู้ป่วยหรื อกรณี ศกึ ษา เพื่อเตรี ยมการทาชิ ้นงานใน
รายวิชาให้ ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน โดยจะต้ องไม่เป็ นกรณีศกึ ษาเดียวกันกันรายวิชา
ภาคปฏิบตั ิที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกัน ดังรายการดังนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา

SISD
391
ศรศก
๓๙๑

จานวน
ลักษณะของกรณีศึกษา
กรณีศึกษา

Elementary 2-3
Clinical
Practice
ประสบการณ์
คลินิกระดับ
ต้ น

หมายเหตุ

1.ชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มขา สาหรับผู้ที่มีความ
2-3 คนสาหรับทา 3 ชิ ้นงานและ
ผิดปกติของข้ อเท้ า ร่วมกับความผิดปกติของข้ อเข่า รายงาน
และข้ อสะโพก เช่น ผู้ป่วยที่เป็ นโปลิโอที่ข้อเข่าทรุด
ตัว ผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บระดับต่ากว่า T10 ลง
มา ผู้ป่วยสมองพิการที่ยงั สามารถประคองตัวยืนได้
ฯลฯ
หรือคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่า
2-3. ชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มเท้ า สาหรับผู้ที่มีความ
ผิดปกติของเท้ า เช่น อุ้งเท้ าแบน อุ้งเท้ าสูง รองช ้า
ข้ อเท้ าผิดรูป ปวดหัวกระดูกเท้ า ฯลฯ
หรือชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มระดับข้ อเท้ า สาหรับผู้ที่มี
ความผิดปกติของข้ อเท้ า เช่น ข้ อเท้ าบิดผิดรูป เท้ า
ปุก กล้ ามเนื ้อข้ อเท้ าอ่อนแรง ข้ อเท้ าหลวม เท้ าตก
ข้ อเท้ าเกร็ งและเขย่ง ฯลฯ

SISD
491
ศรศก
๔๙๑

Intermediate 2-4
Clinical
Practice
ประสบการณ์
คลินิก
ระดับกลาง

1. ชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มขา สาหรับผู้ที่มีความ
2-4 คนสาหรับทา 4 ชิ ้นงานและ
ผิดปกติของข้ อเท้ า ร่วมกับความผิดปกติของข้ อเข่า รายงาน
และข้ อสะโพก เช่น ผู้ป่วยที่เป็ นโปลิโอที่ข้อเข่าทรุด
ตัว ผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บระดับต่ากว่า T10 ลง
มา ผู้ป่วยสมองพิการที่ยงั สามารถประคองตัวยืนได้
ฯลฯ
2.คนพิการขาขาดระดับเหนือเข่า
3 -4. ชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มเท้ า สาหรับผู้ที่มีความ
ผิดปกติของเท้ า เช่น อุ้งเท้ าแบน อุ้งเท้ าสูง รองช ้า
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ข้ อเท้ าผิดรูป ปวดหัวกระดูกเท้ า ฯลฯ
หรือชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มระดับข้ อเท้ า สาหรับผู้ที่มี
ความผิดปกติของข้ อเท้ า เช่น ข้ อเท้ าบิดผิดรูป เท้ า
ปุก กล้ ามเนื ้อข้ อเท้ าอ่อนแรง ข้ อเท้ าหลวม เท้ าตก
ข้ อเท้ าเกร็ งและเขย่ง ฯลฯ
หรือคนพิการขาขาดระดับใต้ เข่าหรือ คนพิการขา
ขาดระดับข้ อเท้ า หรื อข้ อเข่า หรื อข้ อสะโพก
หรือชิ ้นงานกายอุปกรณ์เสริ มแขน สาหรับผู้ป่วยที่
มีความผิดปกติของนิ ้วมือ มือ ข้ อมือ แขน ข้ อศอก
ต้ นแขน ข้ อไหล่ เช่น ภาวะกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง
กล้ ามเนื ้อยึดเกร็ ง
หรือชิ ้นงานกายอุปกรณ์เทียมระดับแขน สาหรับ
คนพิการแขนขาด ระดับข้ อมือ ใต้ ศอก ศอก เหนือ
ศอก ระดับข้ อไหล่ หรื อเหนือระดับข้ อไหล่ หรือ
ผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังเคลือ่ น
ตังแต่
้ ระดับอกลงมา กระดูกสันหลังโก่ง แอ่น ผิดรูป
SISD
492
ศรศก

Final Clinical 3-6
Experience
ประสบการณ์

๔๙๒

คลินิก
ระดับสูง

1. ชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มขา สาหรับผู้ที่มีความ
3-6 คนสาหรับทา 6 ชิ ้นงานและ
ผิดปกติของข้ อเท้ า ร่วมกับความผิดปกติของข้ อเข่า รายงาน
และข้ อสะโพก เช่น ผู้ป่วยที่เป็ นโปลิโอที่ข้อเข่าทรุด
ตัว ผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บระดับต่ากว่า T10 ลง
มา ผู้ป่วยสมองพิการที่ยงั สามารถประคองตัวยืนได้
ฯลฯ
2. คนพิการขาขาดระดับใต้ เข่า
หรือคนพิการขาขาดระดับเหนือเข่า
หรือคนพิการขาขาดระดับข้ อเท้ า หรื อข้ อเข่า หรื อ
ข้ อสะโพก
3.ผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังเคลือ่ น
ตังแต่
้ ระดับอกลงมา กระดูกสันหลังโก่ง แอ่น ผิดรูป
4-6. ชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มเท้ า สาหรับผู้ที่มีความ
ผิดปกติของเท้ า เช่น อุ้งเท้ าแบน อุ้งเท้ าสูง รองช ้า
ข้ อเท้ าผิดรูป ปวดหัวกระดูกเท้ า ฯลฯ
หรือชิ ้นงานอุปกรณ์เสริ มระดับข้ อเท้ า สาหรับผู้ที่มี
ความผิดปกติของข้ อเท้ า เช่น ข้ อเท้ าบิดผิดรูป เท้ า
ปุก กล้ ามเนื ้อข้ อเท้ าอ่อนแรง ข้ อเท้ าหลวม เท้ าตก
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ข้ อเท้ าเกร็ งและเขย่ง ฯลฯ
หรือชิ ้นงานกายอุปกรณ์เสริ มแขน สาหรับผู้ป่วยที่
มีความผิดปกติของนิ ้วมือ มือ ข้ อมือ แขน ข้ อศอก
ต้ นแขน ข้ อไหล่ เช่น ภาวะกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง
กล้ ามเนื ้อยึดเกร็ ง
หรือชิ ้นงานกายอุปกรณ์เทียมระดับแขน สาหรับ
คนพิการแขนขาด ระดับข้ อมือ ใต้ ศอก ศอก เหนือ
ศอก ระดับข้ อไหล่ หรื อเหนือระดับข้ อไหล่
หรือกรณีศกึ ษาที่ต้องใช้ กายอุปกรณ์เสริ มชนิด
พิเศษทีเ่ รี ยนในรายวิชากายอุปกรณ์เสริ มขันสู
้ ง
หรือกรณีศกึ ษาที่ต้องใช้ กายอุปกรณ์เทียมชนิด
พิเศษทีเ่ รี ยนในรายวิชากายอุปกรณ์เทียมขันสู
้ ง
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4. การบริการด้ านกิจการนักศึกษา
การใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัยมิใช่เพียงแค่การเรียนรู้ในห้ องเรี ยนเท่านัน้ การเรียนรู้จากสิง่ รอบตัวและการสัง่ สมประสบการณ์ที่ได้
จากการเข้ าร่วม หรื อการจัดกิจกรรมนับเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะเติมเต็มชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาให้ สมบูรณ์ขึ ้น
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สนิ ธรจึงส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็ นกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้ เป็ นคนเก่งในวิชาชีพ รอบรู้
และเชี่ยวชาญในวิชาการ มีคณ
ุ ธรรมและจิตสานึกต่อสาธารณะ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การปฐมนิเทศเป็ นกิจกรรมแรกทีม่ ีความสาคัญต่อนักศึกษาระบบเรี ยนทางไกล โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ นกั ศึกษาใหม่
ได้ ทราบข้ อมูลที่สาคัญ เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องและตรงตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่น สร้ า งความ
เข้ าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลและวิธีเรี ยนด้ วยตัวเอง การปรับตัวและการเตรี ยมความพร้ อมในการเรี ยนซึง่ จะช่วยให้
นักศึกษาสามารถเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรี ยนฯได้ จดั เตรี ยมเนื ้อหาและกิจกรรมเพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมแก่
นักศึกษา นักศึกษาจะได้ ทราบข้ อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาทางไกล
กิจกรรมนักศึกษา กฎระเบียบด้ านการศึกษา วินยั นักศึกษา สวัสดิการนักศึกษาด้ านต่างๆ รวมไปถึงการแนะนาระบบการให้
คาปรึกษา และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทังเป็
้ นการฝึ กอบรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อให้
การเรี ยน การสอน การสือ่ สารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์เป็ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใช้ ห้องสมุด
เพื่อการค้ นคว้ าในระบบออนไลน์
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2. กิจกรรมต้ อนรับนักศึกษาใหม่ (Welcome party)
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิรินธรได้ จัด การเรี ยนการสอนในสาขาวิชากายอุปกรณ์ ทงั ้ หลักสูตรปกติ (ภาษาไทย)และ
หลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็ นการรองรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจในสาขากายอุปกรณ์ โดยเปิ ดรับนักศึกษาปี การศึกษา
ละ 10 คน และเพื่อเป็ นการต้ อนรับนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาใหม่ การจัดโครงการครัง้ นี ้จะทาให้ นกั ศึกษามีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันและนักศึกษาทังสองหลั
้
กสูตรมีโอกาสพบปะอาจารย์ที่ปรึ กษาและผู้ช่วยสอน รวมถึง
เพื่อให้ นักศึกษาทัง้ สองหลักสูตรได้ พบปะพูดคุยกันเพื่อสร้ างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อีกทัง้ เป็ นการเผยแพร่ มารยาทและ
วัฒนธรรมไทยให้ นกั ศึกษาต่างชาติได้ รับรู้ ผลที่คาดว่าจะได้ รับ คือนักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน
ตลอดจนนักศึกษาได้ พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้ พบปะรุ่นพี่และรุ่นน้ อง รวมถึงนักศึกษาต่างชาติร้ ูสกึ อบอุน่ ใจ
โรงเรี ยนฯ ได้ จัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชากายอุปกรณ์ ทงหลั
ั ้ กสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็ นการ
รองรับนักศึกษาทังไทยและนั
้
กศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจในการศึกษาสาขากายอุปกรณ์ และผลิตบัณฑิตกายอุปกรณ์ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีใจที่จะช่วยเหลือผู้พิการ ซึง่ จะเป็ นการสร้ างประโยชน์ต่อสังคมไทย และภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ ต่อไป ทังนี
้ ้ โรงเรี ยนฯ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษา
นานาชาติ และเพื่อให้ นักศึกษาแต่ละหลักสูตรได้ มีโอกาสได้ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ได้ ร้ ู จัก
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ผ้ สู อน และนักศึกษารุ่นพี่ อีกทังยั
้ งเป็ นการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทยให้ นกั ศึกษาต่างชาติได้ รับรู้
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3. พิธีไหว้ ครูประจาปี การศึกษา
“การไหว้ ครู ” ถือเป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน เพราะครู คือ ผู้ที่มีบทบาท
สาคัญในการอบรมสัง่ สอนศิษย์ ทังในด้
้ านความรู้ คุณธรรม และจริ ยธรรม ซึ่งในการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิ
ริ นธร ประกอบไปด้ วยครูผ้ สู อนซึง่ เป็ นคณะผู้ทางานส่วนของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่ วมกับครู ผ้ สู อนชาวต่างชาติ
ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านกายอุปกรณ์ ซึง่ บุคคลที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้ต่างก็ล้วนมีบทบาทในการเป็ นครูผ้ สู อนทังด้
้ านความรู้ ความมี
คุณธรรม และจริ ยธรรม ให้ มีกบั นักศึกษาทังสิ
้ ้น พิธีไหว้ ครูนี ้จึงจัดขึ ้นเพื่อเป็ นการระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ รวมถึงแสดง
ความกตัญญูกตเวทีตอ่ ครูอาจารย์ที่ได้ อบรมสัง่ สอนศิษย์ ทังนี
้ ้ยังเป็ นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ
สืบไป ซึง่ ผลที่ได้ รับคือนักศึกษาได้ ราลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ และได้ สบื ทอดประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณกาล
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4. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษากายอุปกรณ์ “Oops Trip ”
ทักษะทางสังคมเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้ นกั ศึกษาประสบความสาเร็ จในอนาคต กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
สังคมของนักศึกษากายอุปกรณ์ เปิ ด โอกาสให้ นกั ศึกษาไทย และต่างชาติ ในทุกชันปี
้ รวมทังอาจารย์
้
และบุคลากรโรงเรี ยน
กายอุปกรณ์สิรินธร ได้ มีโอกาสพบปะทากิจกรรมร่ วมกัน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาให้ นกั ศึกษารู้ จักตนเอง รู้ จักผู้อื่น การ
ทางานเป็ นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะอย่างเหมาะสม รวมทังเป็
้ นการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและ การตระหนัก
ถึงความสาคัญของวิชาชีพกายอุปกรณ์
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5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบัต รเป็ น พิ ธี อัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย จัด ให้ แ ก่ บัณ ฑิ ต ทุก คน โดยพิ ธี ดัง กล่า วมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการประกาศเกียรติคณ
ุ และแสดงความยินดีแก่บณ
ั ฑิตที่จบ อีกทังเพื
้ ่อรักษาวัฒนธรรมทางการศึกษาอีก
ด้ วยผลที่ได้ รับจากพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร คือ บัณฑิตมีความภาคภูมิใจและเกิดความซาบซึ ้งใจ รวมถึงเป็ นเกียรติ
ประวัติแก่ครอบครัวด้ วย

6. พิธีมอบใบประกอบโรคศิลปะและพิธีกล่ าวคาสัตย์ ปฏิญาณของนักกายอุปกรณ์
ในทุกๆปี โรงเรี ยนฯ กาหนดให้ มีพิธีมอบใบประกอบโรคศิลปะและพิธีกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณของนักกายอุปกรณ์ พิธีนี ้
จัดขึน้ เพื่อให้ บณ
ั ฑิตกายอุปกรณ์ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ พร้ อมให้ ตระหนักถึงเกี ยรติและศักดิ์ศรี แห่ง
วิชาชีพ อีกทังได้
้ ร่วมกันกล่าวคาสัตย์รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ เพื่อสร้ างเจต
คติที่ดีให้ แก่นกั ศึกษากายอุปกรณ์และบัณฑิตกายอุปกรณ์
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7. กิจกรรมสอนน้ องร้ องเพลง
กิจกรรมสอนน้ องร้ องเพลงเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อปลูกฝั งวัฒนธรรม ความภูมิใจ รวมถึงการตระหนักในความเป็ น
มหาวิ ทยาลัยมหิดลให้ กับนัก ศึกษาที่เ ข้ าใหม่ เพราะเสียงเป็ น สื่อกลางในการถ่า ยทอดความรู้ สึกและความผู กพันได้ ดี
นอกจากนี ้การจัดกิจกรรมร้ องเพลงยังเสริ มสร้ างทักษะในการเข้ าสังคมให้ กบั นักศึกษาที่ใหม่ ทังในส่
้ วนของการแสดงออก และ
แลกเปลีย่ นทัศนคติซงึ่ กันและกัน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาเข้ าใหม่ได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจซึง่ กันและกัน ซึ่งก่อให้ เกิดความ
ผูกพันและความสามัคคีเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันในที่สดุ
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8. กิจกรรมทาธงและออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล
วันที่ 24 กันยายน เป็ นวันคล้ ายวันทิวงคต(เสียชีวิต)ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(กรมหลวงสงขลานคริ นทร์ ) พระผู้ได้ รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์ และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่ ง
การแพทย์ แผนปั จจุบันของไทย"การทาธงและออกรับบริ จาคเนื่องในวันมหิดล วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ เกียรติคุณของ
สมเด็จพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้ างความรัก ความสามัคคีของนักศึกษาแพทย์
และโรงเรี ยนในสังกัด เพื่อแสดงความรัก และแสดงความสานึกต่อสถาบัน เพื่อสร้ างเสริ มทักษะการเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
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9. กิจกรรมค่ ายคนทาขา
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดใหม่ และยังไม่เป็ นที่ร้ ู จักมากนักทังส
้ าหรับนัก เรี ยนและบุคคลทัว่ ไป
ทังๆที
้ ่เป็ นสายงานที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ ดีขึ ้น คณะสโมสรนักศึกษากายอุปกรณ์ จึงจัด
กิจกรรม “ค่ายแนะนาโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สิรินธร” ขึ ้นเพื่อแนะนาหลักสูตรกายอุปกรณ์ให้ แก่นกั เรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรนี ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อให้ ตรงกับความใฝ่ ฝั นและความตังใจของนั
้
กเรี ยน อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มบุคลากรเพื่อ
พัฒนาสายงานด้ านกายอุปกรณ์ตอ่ ไปในอนาคต ซึง่ วัตถุประสงค์ในการจัดทาค่ายเพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
ในการเรี ยนการสอนหลักสูตรกายอุปกรณ์ และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนและสายงานด้ านกายอุปกรณ์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั กว้ างขวางเพิ่ มมากขึ ้น
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10. กิจกรรมจิตอาสา
จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจแห่งการให้ อาจจะเป็ นการให้ สงิ่ ของ ให้ เงิน ให้ ความช่วยเหลือด้ วยกาลังแรง กาลังสมองเป็ น
การเสียสละ เพื่อมีสว่ นร่วมในการสร้ างสิง่ ดีๆแก่ผ้ ทู ี่ต้องการความช่วยเหลือ ซึง่ จะทาให้ สงั คมเกิดประโยชน์ เป็ นสังคมแห่งการ
พึ่งพาอาศัยกัน และสังคมมีความสุขมากขึน้ จากการได้ เป็ นผู้ให้ โรงเรี ยนฯได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของงานอาสาสมัคร
ช่วยเหลือสังคม ที่ต้องเกิดการปลูกฝั งความรู้ สึกของการเป็ นผู้ให้ แก่นักศึกษากายอุปกรณ์ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ ้นเป็ น
ประจาทุกปี ภายใต้ การดาเนินงานของสโมสรนักศึกษา นอกจากนี ้โรงเรี ยนอายอุปกรณ์สิรินธรยังส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์
ให้ นกั ศึกษาได้ เข้ าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จดั โดยหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ พาเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างต่อเนื่อง
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ระบบอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
โรงเรี ย นฯ ได้ ต ระหนักถึ ง ความสาคัญ ในการดูแลเอาใจใส่นัก ศึก ษา ซึ่งต้ อ งปรั บ ตัว ในสภาพการเรี ย นรู้ ใหม่ๆ
ตลอดจนความวิตกกังวลในระหว่างการศึกษา ซึง่ สิง่ เหล่านี ้อาจเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนได้ ดังนัน้ โรงเรี ยนฯ จึงมีบริ การแนะ
แนวให้ คาปรึกษา เพื่อให้ ความช่วยเหลือและแนะแนวทางในการลดความวิตกกังวล เพิ่มความเข้ าใจและตระหนักรู้ ในตนเอง
สามารถเข้ าใจปั ญหาและหาทางออกได้ อย่างเหมาะสม โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริ การได้ โดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ผ่านทางอีเมลหรื อโทรศัพท์

ระบบแฟ้ มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio)
ระบบ E-portfolio เป็ นระบบสาหรับจัดเก็บข้ อมูลผลการเรี ยนรวมทัง้ การเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา โดย
สามารถใช้ งานผ่านอินเทอร์ เน็ต ในระบบสารสนเทศบริ หารการศึกษา (Siriraj Campus Management System, SiCMS)
โรงเรี ยนฯ ได้ นาระบบ E-portfolio มาใช้ ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตกายอุปกรณ์ทงั ้ 6 ประการ
ได้ แก่ ความรู้ความสามารถ (Competency) ที่บณ
ั ฑิตแสดงออกถึงความเป็ นนักกายอุปกรณ์ที่พร้ อมทางานเพื่อสังคม ความรู้
ทางวิชาชีพ (Professional knowledge) ทักษะทางวิชาชีพ (Professional skill) เจตคติของความเป็ นนักกายอุปกรณ์ที่ดี และ
ทักษะพื น้ ฐาน 3 ทักษะ ซึ่ง ป็ นพืน้ ฐานของบัณ ฑิตที่เป็ นที่ประสงค์ ของสังคมยุคปั จจุบัน ได้ แก่ Information, Media,
Technology skills; Learning and Innovation skills; Leadership and Life skills ซึง่ เมื่อนาอักษรตัวแรกของคุณลักษณะ 6
ประการมาเรี ยบเรี ยงจะได้ คาย่อว่า “SKILLS” และเพื่อให้ นกั ศึกษากายอุปกรณ์จบไปเป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้ อมในทุกๆด้ าน
งานกิจการนักศึกษาจึงมีการส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะได้ บรรลุตามทักษะที่คณะได้ กาหนดไว้ อีกทัง้
กาหนดให้ ภายหลังจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมในทุกกิจกรรมนักศึกษาจาเป็ นต้ องเขียนการสะท้ อนคิด(Reflection) ในระบบ EPortfolio เพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบและประเมินถึงสิง่ ที่นกั ศึกษาได้ รับในการทากิจกรรมนันๆ
้
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5. ระเบียบข้ อบังคับ
5.1 ข้ อปฏิบัติในการสอบสาหรับนักศึกษา
เพื่อให้ การสอบของนักศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรี ยนทางไกลผสมผสาน) เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้ กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับนักศึกษา โดยให้ ปฏิบตั ิตาม
ประกาศของโรงเรี ยนกายอุปกรณ์ดงั นี ้
- ประกาศโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สริ ิ นธร เรื่ องข้ อปฏิบตั ิในการสอบสาหรับนักศึกษา (สาหรับสอบที่สถาบัน)
- ประกาศโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สริ ิ นธร เรื่ องข้ อปฏิบตั ิในการสอบออนไลน์ของนักศึกษา
- ประกาศโรงเรี ยนกายอุปกรณ์สริ ิ นธร เรื่ องข้ อปฏิบตั ิในการสอบภาคปฏิบตั ิ
- แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินยั และการลงโทษนักศึกษาที่ทจุ ริตในการสอบ
5.2 การขอความยินยอมจากผู้ป่วย
ภาพถ่ายและข้ อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเป็ นเอกสารส่วนบุคคล ซึง่ จะเปิ ดเผยได้ ต้องได้ รับความยินยอมจากตัวผู้ป่วยเอง หรื อ
ผู้แทนโดยชอบธรรม ดังนันนั
้ กศึกษาทุกคนต้ องขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการขอถ่ายรูป หรื อนาข้ อมูลผู้ป่วยนามาใช้ เพื่อ
การศึกษา การเขียนในรายงานการทาชิ ้นงาน และการนาเสนอเคส โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สริ ิ นธรแนะนาให้ ผ้ ขู อความยินยอม
ทาความเข้ าใจและขอรับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้ ผ้ ใู ห้ การยินยอมลงนามในแบบฟอร์ ม “หนังสือยินยอมจาก
ผู้ป่วย สาหรั บการสัมภาษณ์ การถ่ ายรูป บันทึกเสียงและดาเนินการเผยแพร่ ”
5.3 ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่ าด้ วยทรัพย์ สินทางปั ญญา
เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ทราบเกี่ยวกับข้ อบังคับ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ กาหนดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ซึง่ กรณีที่นกั ศึกษามี
การสร้ างทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่เป็ นส่วนหนึง่ ในการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้ สทิ ธิใน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญานันเป็
้ นของมหาวิทยาลัย ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้ วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และประโยชน์ที่
เกิดจากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา พ.ศ. 2554
5.4 การทุจริตหรือคัดลอกผลงานผู้อ่ นื
โรงเรี ยนกายอุปกรณ์สริ ิ นธรมีนโยบายให้ นกั ศึกษากายอุปกรณ์ทกุ คนให้ ความสาคัญกับจริยธรรมในการทารายงาน ผลงาน
ทางวิชาการ รวมถึงงานวิจยั โดยไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ดังนัน้ คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับ
นักศึกษาในการส่งผลรายงาน ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ การนาเสนอเคส การทาวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการต่างๆ โดย
ให้ ปฏิบตั ิตามประกาศโรงเรียนกายอุปกรณ์สริ ิ นธร เรื่อง ข้ อปฏิบัติการและการกาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการทุจริต
หรือคัดลอกผลงานของผู้อ่ นื
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6. ภาคผนวก
คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก 1: คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ ศาสตร์

30 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

ศรศก 101
การศึกษาทั่วไปด้ านมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
พื ้นฐานของมนุษย์โดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตังถิ
้ ่นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และ
วัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม และการขัดเกลาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย
ศรศก 102
การศึกษาทั่วไปด้ านสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
ลักษณะทัว่ ไปของสังคม การจัดระเบียบและโครงสร้ างสังคม ความสาคัญ หน้ าที่ และบทบาทของสถาบัน
ต่าง ๆ ในสังคม ได้ แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนา รวมทังการวิ
้
เคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คง และแนวทางการอยูร่ อดของสังคมไทย
ศรศก 103
มนุษย์ กบั วัฒนธรรม
2 (2-0-4)
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ และหน้ าที่ของวัฒนธรรม รูปแบบการเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรม บรรทัดฐาน
และการจัดระเบียบทางสังคม การปฏิสมั พันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโลกาภิวตั น์และวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศรศก 104
มนุษย์ กบั สังคม
2(2-0-4)
วิธีการและแนวคิดในวิชาสังคมศาสตร์ ที่ใช้ ในการศึกษาสังคมมนุษย์
เช่น
ต้ นกาเนิดและพัฒนาการ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม การผสมผสานทางสังคม การอยูร่ ่วมกับผู้อื่นและความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่
ศรศก 105
มนุษยสัมพันธ์ กับการพัฒนาตน
2(2-0-4)
ความหมายและหลักการมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการพัฒนาและส่งเสริ มทักษะด้ านมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
ตนโดยอาศัยมนุษยสัมพันธ์เพื่อชีวิตและการงานที่ดี
ศรศก 106
หลักการบริ หาร
2(2-0-4)
พื ้นฐานทางด้ านการบริ หาร การทางานเป็ นหมูค่ ณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรัชญาและพัฒนาการทาง
ทฤษฎีทางการบริ หาร ลักษณะทัว่ ไปของการบริ หารเปรี ยบเทียบ การบริ หารราชการและการบริหารธุรกิจ หลักการ
จัดการองค์กรและกระบวนการ แนวคิดและรูปแบบของการบริ หารงานในสมัยใหม่
ศรศก 107

หลักการสื่อสาร

2(2-0-4)
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสือ่ สาร องค์ประกอบของการสือ่ สาร ประเภทและรูปแบบของการสือ่ สาร การ
สือ่ สารบุคคล ซึง่ ประกอบด้ วย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการเรียนรู้ของบุคคล การสือ่ สารมวลชน การสือ่ สารใน
องค์กร ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสือ่ สารและการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ ปั ญหา อุปสรรคของการสือ่ สาร และการให้
เหตุผลกับการสือ่ สาร ข้ อบกพร่องการให้ เหตุผลกับการสือ่ สาร
ศรศก 108
จิตวิทยาทั่วไป
2(2-0-4)
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ สุขภาพจิต
การปรับตัว การวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์หลักจิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
ศรศก 109
หลักเศรษฐศาสตร์
2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ มหภาคและเศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค ปั ญหาพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ และกระแส
หมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การกาหนดขึ ้นเป็ นราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรม
ของผู้บริ โภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้ผลิต
การตังราคาและผลผลิ
้
ตในตลาดแบบต่าง ๆ รายได้ ประชาชาติ การ
กระจายรายได้ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อเงินฝื ด ตลาดแรงงานและการว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้ าระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย
ศรศก 110
หลักการจัดการ
2(2-0-4)
หลักการและวิธีการบริ หารจัดการชีวิตส่วนตัวและกลุม่ บุคคลในสังคมเพื่อได้ ใช้ เวลาและทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้
ได้ ประโยชน์มากที่สดุ
ศรศก 111
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
เปรี ยบเทียบมิติด้านวัตถุธรรม ความรู้คิด และบรรทัดฐานของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมตะวันตก และ
วัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เน้ นความเข้ าใจข้ ามวัฒนธรรมและความวิจกั ษ์ ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ศรศก 112

พลวัตของกลุ่มและการทางานเป็ นทีม
2 (2-0-4)
ความหมายของพลวัตกลุม่ ธรรมชาติและประเภทของกลุม่ พฤติกรรมกลุม่ ทฤษฎีการทางานเป็ นทีม
เทคนิคการพัฒนาทีม เทคนิคการทางานเป็ นทีม ภาวะผู้นากลุม่ การสือ่ สารของกลุม่ การจัดการความขัดแย้ งของกลุม่
และมารยาทของกลุม่

กลุ่มวิชาภาษา

6 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

ศรศก 113
ภาษาอังกฤษระดับพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
โครงสร้ าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริ บทที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
ศรศก 114

ทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)
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พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุง่ เน้ นความสามารถในการสนทนาเพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น และการอ่านเพื่อทาความเข้ าใจเนื ้อหาวิชาการในศาสตร์ ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพของนักศึกษา
ศรศก 115
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
การศึกษาลักษณะของบทความ วารสาร และรายงานด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การฝึ กอ่านและเขียน
โครงสร้ างประโยค ศัพท์ทางเทคนิค การฝึ กพูดและฟังเกี่ยวกับข้ อมูลทางด้ านวิทยาศาสตร์ เชิงตัวเลข ตารางและกราฟ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์

15 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

ศรศก 116
ชีววิทยาทั่วไป
2 (2-0-4)
เคมีพื ้นฐานของสิง่ มีชีวิตและชีวโมเลกุลของสิง่ มีชีวิต ชีววิทยาระดับเซลล์ การสร้ างพลังงานของเซลล์ พันธุ
ศาสตร์ โรคทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยุกต์ทางการแพทย์ หลักวิวฒ
ั นาการ วิวฒ
ั นาการมนุษย์
ระบบนิเวศและปั ญหาทางมลพิษและความหลากหลายทางชีวภาพ
ศรศก 117
เคมีท่ วั ไป
โครงสร้ างอะตอม พันธะเคมีแก๊ ส ของแข็ง ของเหลว

3(3-0-6)
สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์ เคมี

จลนพลศาสตร์ เคมีสมดุล เคมีสมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุปัจจุบนั
ศรศก 118

ฟิ สิกส์ ท่ วั ไป

3(3-0-6)

เน้ นความเข้ าใจพื ้นฐานกฎต่าง ๆ ทางฟิ สกิ ส์ เวกเตอร์ ระบบอนุภาค ทอร์ กการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม
กลศาสตร์ ของไหล การสัน่ การเคลือ่ นที่แบบคลืน่ คลืน่ เสียง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ ส และเทอร์ โมไดนามิกส์
ศรศก 119
คณิตศาสตร์
2(2-0-4)
ทฤษฎีเซ็ต, เศษส่วน, สมการเชิงเส้ น, สัญกรณ์ของเซ็ต, อสมการเชิงเส้ น, เปอร์ เซนต์, เลขชี ้กาลังที่เป็ นจานวน
เต็ม, สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ , สมการค่าสัมบูรณ์, อสมการค่าสัมบูรณ์, ระบบพิกดั คาร์ ทีเซียน, ความสัมพันธ์, ฟั งก์ชนั ,
การทางานของฟั งก์ชนั , เส้ นตรง, อสมการ 2 มิติ, เรขาคณิต: มุม, เส้ น, พีธากอรัส, สามเหลีย่ มมาตรฐาน, สามเหลีย่ ม
คล้ าย, เส้ นแบ่ง, จุดศูนย์กลาง, ความสูง, พื ้นที่, พื ้นที่ผิว, ปริ มาณ, ตรี โกณมิต,ิ สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการ
ลอการิ ทมึ
ศรศก 120

สถิติศาสตร์
2(2-0-4)
แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็ นและการแจกแจงความน่าจะเป็ นในเหตุการณ์ตา่ ง ๆ การแปลความ
ค่าสถิติ สถิติพรรณนา การชักตัวอย่างเพื่อให้ ได้ ตวั แทนที่ดขี องประชากรและการนาไปใช้ ในการประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุติฐาน
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ศรศก 121

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศขันแนะน
้
า ทฤษฎี หลักการ แนวคิด นโยบาย บทบาท การประยุกต์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ผลกระทบและแนวโน้ มของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ ประจาวัน กฎหมายเทคโนโลยี
จริ ยธรรมและความมัน่ คงของสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนแนะน
ั้
า การค้ นหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต และ
การสร้ างเว็บเพจ
ศรศก 122

คณิตศาสตร์ และสถิติศาสตร์ พนื ้ ฐานประยุกต์

2(2-0-4)

แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์ และสถิตศิ าสตร์ ทักษะและเทคนิคที่ประยุกต์ใช้ ได้ ในชีวติ ประจาวัน ระบบสมการเชิง
เส้ น เมทริ กซ์ กาหนดการเชิงเส้ น เซตและหลักการนับ ความน่าจะเป็ นและการตัดสินใจ
ศรศก 123

วิทยาศาสตร์ บูรณาการ

2(2-0-4)

วิวฒ
ั นาการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ
แหล่งพลังงาน การนาไปใช้ และการอนุรักษ์ สิง่ มีชีวิตและพัฒนาการของสิง่ มีชีวติ เคมีกบั การเปลีย่ นแปลงของโลก
อาหารและเทคโนโลยีอาหาร สิง่ แวดล้ อมและมลภาวะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของการขนส่งและการสือ่ สาร
แนวโน้ มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ในอนาคต
ศรศก 124

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
แนะนาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมสมัยใหม่

โครงสร้ างพื ้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการสือ่ สาร ระบบ
ฐานข้ อมูลและคลังข้ อมูล
ศรศก 125

2(2-0-4)

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ความหมายของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี

ความสาคัญและความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ และ

อิทธิพลและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตอ่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องการแพทย์ สาธารณสุข เวชระเบียน และเวชสารสนเทศ
ศรศก 126

ฟิ สิกส์ พนื ้ ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
2(2-0-4)
กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้ อน ของไหล คลืน่ เสียงและการได้ ยิน ทัศนศาสตร์ และการมองเห็น แม่เหล็ก

เบื ้องต้ น กลศาสตร์ ควอนตัมเบื ้องต้ น ฟิ สิกส์อะตอม ฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์ และกัมมันตภาพรังสี
ศรศก 127

การประยุกต์ งานคอมพิวเตอร์

2(2-0-4)
คูม่ ือนักศึกษา | 52

2018

Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
วิวฒ
ั นาการและประวัตขิ องเครื่ องคอมพิวเตอร์ พื ้นฐานการทางานของระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
สาคัญของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการและการใช้ งาน ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและกติกาในการเชื่อมต่อ โครงสร้ างของเว็บและภาษาที่ใช้ ในการติดต่อที่เรี ยกว่า
เอชทีเอ็มแอล เครื่ องมือค้ นหาข้ อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การทางานของอีเมลและการใช้ งาน ความปลอดภัยบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซอฟต์แวร์ ด้านการประมวลผลคา ซอฟต์แวร์ ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์ สาหรับ
การนาเสนอ
ศรศก 128

สุขภาพและสิ่งแวดล้ อม

2(2-0-4)

แนวคิดของสุขภาพและสิง่ แวดล้ อม มิติและระดับของสุขภาพ และปั จจัยทีก่ าหนดสุขภาพและสิง่ แวดล้ อม การ
ปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ สาหรับการเสริ มสร้ างสุขภาพและสิง่ แวดล้ อม การประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพและสิง่ แวดล้ อม
ศรศก 129

การคิดและวิเคราะห์ อย่ างใช้ เหตุผล

3(3-0-6)

หลักการและกฎเกณฑ์การใช้ เหตุผลที่ดี การนาหลักการและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ มาใช้ ในการคิดและการ
วิเคราะห์ การแสดงความคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหลีกเลีย่ งข้ อผิดพลาด

ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์

93 หน่ วยกิต
19 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

ศรศก 231

กายวิภาคศาสตร์
4(3-2-7)
มหกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ในด้ านโครงสร้ าง หน้ าที่การทางานและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ างต่าง
ๆ ของส่วนศีรษะ หน้ า และลาคอ แขน ผนังหน้ าอกและอวัยวะภายในช่องอก ผนังท้ องและอวัยวะภายในช่องท้ อง
ผนังลาตัวทางด้ านหลัง กระดูกสันหลังและไขสันหลัง โครงสร้ างต่าง ๆ ของขา ผนังเชิงกรานและอวัยวะภายในช่องเชิง
กราน สมอง กายวิภาคส่วนผิว

ศรศก 232

สรีรวิทยา
2(1-2-3)
หน้ าที่และกลไกการทางานของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติของร่ างกายมนุษย์ เช่น ระบบกล้ ามเนื ้อและ
กระดูก ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ ทอ่ ระบบขับถ่ายปั สสาวะ ระบบทางเดิ นอาหาร เมตาบอลิ
ซึม และการควบคุมอุณหภูมิกาย

ศรศก 233

พยาธิวทิ ยา

3(2-2-5)
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สาเหตุ กลไก และการเปลีย่ นแปลงพื ้นฐานของเซลล์และเนื ้อเยื่อของร่างกายเมื่อเกิดโรค และพยาธิวิทยาของ
โรคตามระบบที่มคี วามสาคัญและ/หรื อพบบ่อย
ศรศก 234

ชีวกลศาสตร์ พนื ้ ฐาน
กลศาสตร์ เบื ้องต้ นแบบหยุดนิ่งเคลือ่ นไหว และหลักการทางชีวกลศาสตร์

2(2-0-4)

ศรศก 235

ชีวกลศาสตร์ ประยุกต์
2(2-0-4)
หลักชีวกลศาสตร์ ของข้ อต่อต่างๆ การวิเคราะห์การเคลือ่ นที่และกลศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับกายอุปกรณ์เทียม
และกายอุปกรณ์เสริ ม

ศรศก 236

เวชศาสตร์ ฟื้นฟู
3(3-0-6)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ทีมงานฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ป่วย หลักการ
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการประเมินและการฟื น้ ฟูสภาพผู้ป่วย เป้าหมายและหลักการของการฟื น้ ฟู การประเมินด้ านการ
ฟื น้ ฟู คุณภาพชีวติ กิจวัตรประจาวัน กายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัดในขัน้ แนะนา การตรวจกาลังกล้ ามเนื ้อ
การตรวจพิสยั ของข้ อ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพของโรคหรื อภาวะต่าง ๆ ที่พบ

ศรศก 237

วิธีการวิจัย
1(1-0-2)
วิธีการตังค
้ าถามเกี่ยวกับหัวข้ อเรื่องที่สนใจทางกายอุปกรณ์ หลักการและวิธีการค้ นวิเคราะห์และประเมิน
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคาถาม
วิธีการสังเคราะห์คาตอบจากผลการประเมินข้ อมูลและการวางแผนงานวิจยั เพื่อตอบ
คาถามที่สนใจ

ศรศก 431

พืน้ ฐานด้ านจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์
1(1-0-2)
พื ้นฐานด้ านจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก ปฏิกิริยาทางจิตใจต่อการสูญเสีย วิธีการเข้ าหาและติดต่อสือ่ สารกับ
ผู้ป่วย/ผู้พิการ
กลุ่มวิชากายอุปกรณ์

74 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

ศรศก 271

กายอุปกรณ์ เสริมระดับเท้ าและข้ อเท้ า
3(3-0-6)
เทคนิคการประเมิน การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ การประดิษฐ์ การจัดทา การ
ลองสวมและการปรับปรุงกายอุปกรณ์เสริ มสาหรับเท้ าและข้ อเท้ าที่ใช้ ในโรคหรื อภาวะผิดปกติที่เกี่ยวข้ อง

ศรศก 272

ปฏิบัติการกายอุปกรณ์ เสริมระดับเท้ าและข้ อเท้ า
4(0-12-4)
หลักการและการปฏิบตั ิเทคนิคการทากายอุปกรณ์เสริ มสาหรับเท้ าและข้ อเท้ า ตังแต่
้ การประเมิน การ
พิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ
การประดิษฐ์ จดั ทา การลองสวม และปรับปรุงกาย
คูม่ ือนักศึกษา | 54

2018

Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
อุปกรณ์เสริ มสาหรับเท้ าและข้ อเท้ าที่ใช้ ในโรคหรื อภาวะผิดปกติทเี่ กี่ยวข้ องภายใต้ การกากับดูแล
วิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

พร้ อมทังจริ
้ ยธรรม

ศรศก 281
กายอุปกรณ์ เทียมระดับใต้ เข่ า
3(3-0-6)
ความบกพร่องทางกาย จิตใจ กับการทาหน้ าที่ของการสูญเสียระยางค์ในระดับใต้ เข่า ระดับการตัดที่ตา่ งกัน
การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและ
วัสดุที่ใช้ หลักการประดิษฐ์ จดั ทา การจัดแนว การลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดับใต้ เข่า
ศรศก 282
ปฏิบัติการกายอุปกรณ์ เทียมระดับใต้ เข่ า
4(0-12-4)
การปฏิบตั ิเพื่อดูแลความบกพร่องทางกายจิตใจ
กับการทาหน้ าที่ของผู้ที่สญ
ู เสียระยางค์ในระดับใต้ เข่า
ระดับการตัดที่แตกต่างกัน การประเมิน การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การพิจารณาคาสัง่
การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวัสดุที่ใช้ หลักการประดิษฐ์ จดั ทา การจัดแนว การลองสวม และปรับปรุง
กายอุปกรณ์เทียมในระดับใต้ เข่า ทังจริ
้ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
ศรศก 361
กายอุปกรณ์ เสริมและเทียมระดับแขน
3(3-0-6)
เทคนิคการประเมิน การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบการประดิษฐ์ จดั ทาการลองสวม
และปรับปรุงกายอุปกรณ์เสริ มและเทียมสาหรับแขนและมือที่ใช้ ในโรคหรื อภาวะผิดปรกติทเี่ กี่ยวข้ อง
ศรศก 362
ปฏิบัติการกายอุปกรณ์ เสริมและเทียมระดับแขน
4(0-12-4)
การประยุกต์หลักการและฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคการทากายอุปกรณ์เสริ มและเทียมสาหรับแขนและมือตังแต่
้ การ
ประเมิน การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ การประดิษฐ์ จดั ทา และการลองสวมและปรับปรุง
กายอุปกรณ์เสริ มและเทียมสาหรับแขนและมือที่ใช้ ในโรคหรื อภาวะผิดปรกติที่เกี่ยวข้ องทังจริ
้ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย
มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
ศรศก 371
กายอุปกรณ์ เสริมระดับขา
3(3-0-6)
เทคนิคการประเมิน การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ การประดิษฐ์ จดั ทา การลอง
สวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เสริ มขาระดับเหนือข้ อเท้ า (เข่า, สะโพก) เท้ าและข้ อเท้ าที่ใช้ ในโรคหรื อภาวะผิดปรกติที่
เกี่ยวข้ อง
ศรศก 372

ปฏิบัติการกายอุปกรณ์ เสริมระดับขา

4(0-12-4)

ประยุกต์หลักการและการปฏิบตั ิเทคนิคการทากายอุปกรณ์เสริ มขาระดับเหนือข้ อเท้ า (เข่า, สะโพก) ภายใต้
การกากับดูและการประเมิน การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ การประดิษฐ์ จดั ทา และการลอง
สวมและปรับปรุง กายอุปกรณ์เสริ มขาระดับเหนือข้ อเท้ า (เข่า, สะโพก) และข้ อเท้ าที่ใช้ ในโรคหรื อภาวะผิดปรกติที่
เกี่ยวข้ องทังจริ
้ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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ศรศก 373
กายอุปกรณ์ เสริมลาตัว
2(2-0-4)
การทบทวนชีวกลศาสตร์ ของกระดูกสันหลัง โรคและภาวะผิดรูปของกระดูกสันหลัง ภาวะกระดูกสันหลังหัก กาย
อุปกรณ์เสริ มลาตัวและคอแบบต่าง ๆ
ศรศก 374
ปฏิบัติการกายอุปกรณ์ เสริมลาตัว
3(0-9-3)
คาสัง่ การรักษา การดูแลและสือ่ สารกับผู้ป่วย การวัด การออกแบบการหล่อแบบ การขึ ้นรูป การแต่งและ
ดัดแปลงหุน่ ปูน การฝึ กปฏิบตั ิทาชิ ้นส่วนโลหะ การขึ ้นรูปพลาสติก การทดลองแบบและการทาขันสุ
้ ดท้ ายของกาย
อุปกรณ์เสริ มเน้ นกายอุปกรณ์เสริมกระดูกสันหลัง ทังจริ
้ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
ศรศก 375 กายอุปกรณ์ เสริมขัน้ ก้ าวหน้ า
4(2-6-6)
การประยุกต์หลักการชีวกลศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยี เครื่ องมือพิเศษต่าง ๆ เพื่อกระบวนการออกแบบ
ผลิตกายอุปกรณ์เสริ มขันสู
้ งสาหรับภาวะเฉพาะและอื่น ๆ ทังจริ
้ ยธรรมวิชาชีพสิทธิผ้ ปู ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ศรศก 381
กายอุปกรณ์ เทียมระดับเหนือเข่ า
3(3-0-6)
ความบกพร่องทางกาย ทางจิตใจ และการทาหน้ าที่เกิดจากสูญเสียระยางค์ในระดับเหนือเข่า ระดับของการ
ตัดที่แตกต่างกัน การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกล
ศาสตร์ องค์ประกอบและวัสดุทใี่ ช้ หลักการประดิษฐ์ จดั ทา การจัดแนวการลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมใน
ระดับเหนือเข่า
ศรศก 382
ปฏิบัติการกายอุปกรณ์ เทียมระดับเหนือเข่ า
4(0-12-4)
การสาธิตและการปฏิบตั เิ พื่อดูแลความบกพร่องทางกายและจิตใจ การทาหน้ าที่ของผู้ที่สญ
ู เสียระยางค์ใน
ระดับเหนือเข่า ระดับการตัดทีแ่ ตกต่างกัน การประเมิน การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด
การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวัสดุที่ใช้ หลักการประดิษฐ์ จดั ทา การจัดแนว การลอง
สวม และปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดับเหนือเข่าทังจริ
้ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ศรศก 391
ประสบการณ์ คลินิกระดับต้ น
4(0-12-4)
การปฏิบตั ิทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณ์เสริ มและเทียมชนิดต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ การกากับ
ดูแลในสถาบันฝึ กอบรม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ/หรื อสถาบันร่วม เช่น สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตังแต่
้ การตรวจประเมิน การพิจารณาคาสัง่ การรักษา และทากายอุปกรณ์เสริ ม
และเทียมระดับขาที่เหมาะสมทังจริ
้ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย และมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
ศรศก 481
กายอุปกรณ์ เทียมระดับผ่ านข้ อเท้ า ข้ อเข่ า และข้ อสะโพก
3(3-0-6)
ความบกพร่องทางกายและจิตใจ การทาหน้ าที่ของผู้ที่เท้ าขาดบางส่วน ขาขาดระดับข้ อเท้ า ระดับข้ อเข่า
หรื อข้ อสะโพก การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์
องค์ประกอบและวัสดุที่ใช้ หลักการประดิษฐ์ จดั ทา การจัดแนว การลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดับ
ดังกล่าว
คูม่ ือนักศึกษา | 56

2018

Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
ศรศก 482
ปฏิบัติการกายอุปกรณ์ เทียมระดับผ่ านข้ อเท้ า ข้ อเข่ า และข้ อสะโพก 4(0-12-4)
การปฏิบตั ิเพื่อดูแลความบกพร่องทางกายและจิตใจ การทาหน้ าที่ของผู้ที่สญ
ู เสียขาในระดับข้ อเท้ า ข้ อเข่า
หรื อข้ อสะโพกรวมทังกรณี
้ เท้ าขาดบางส่วน ระดับการตัดที่แตกต่าง การประเมิน การดูแลทางการแพทย์ การดูแลก่อน
และหลังการผ่าตัด การพิจารณาคาสัง่ การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวัสดุที่ใช้ การประดิษฐ์ จดั ทา การจัด
แนว การลองสวม และปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดับดังกล่าว ทังจริ
้ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย มนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี
ศรศก 483 กายอุปกรณ์ เทียมขัน้ ก้ าวหน้ า
4 (2-6-6)
การประยุกต์หลักการชีวกลศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยี เครื่ องมือพิเศษต่าง ๆ เพื่อกระบวนการ ออกแบบ
ผลิตกายอุปกรณ์เทียมขันสู
้ งสาหรับภาวะเฉพาะและอื่น ๆ ทังจริ
้ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย มนุษยสัมพันธ์ที่ ดี
ศรศก 491
ประสบการณ์ คลินิกระดับกลาง
4(0-12-4)
การปฏิบตั ิทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ การกากับดูแลใน
โรงพยาบาลต่าง ๆ หรื อองค์กรที่ให้ บริ การทางกายอุปกรณ์ตงแต่
ั ้ การตรวจประเมิน การเสนอแนะ และทากาย
อุปกรณ์เสริ มและเทียมระดับขา ระดับแขน และกายอุปกรณ์เสริ มกระดูกสันหลังทีเ่ หมาะสมการจัดหาและการส่งมอบ
รวมทังมี
้ การสัมมนาเพื่อสรุปแนวคิดและแนวทางปฏิบตั เิ มื่อสิ ้นสุดการฝึ กปฏิบตั ิ
ศรศก 492
ประสบการณ์ คลินิกระดับสูง
6(0-18-6)
การปฏิบตั ิทางคลินิกเพื่อทากายอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ
ตามที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ การกากับดูแลใน
โรงพยาบาลต่าง ๆ หรื อองค์กรที่ให้ บริ การทางกายอุปกรณ์ ตังแต่
้ การตรวจประเมิน การเสนอแนะและทากาย
อุปกรณ์เสริ มและเทียมระดับขา ระดับแขน กายอุปกรณ์เสริ มกระดูกสันหลังและกายอุปกรณ์เสริ ม/เทียมขันสู
้ งที่
เหมาะสมรวมทังการบริ
้
หารจัดการ และมีการสัมมนาเพื่อสรุปแนวคิดและแนวทางปฏิบตั ิเมื่อสิ ้นสุดการฝึ กปฏิบตั ิ
ศรศก 461 โครงการวิจัย
เขียนโครงการวิจยั และนาเสนอโครงการวิจยั ที่เกี่ยวเนื่องกับงานกายอุปกรณ์

2(0-6-2)

ศรศก 462 การบริหารและการจัดการด้ านกายอุปกรณ์
1(1-0-2)
ทฤษฎีการบริ หารจัดการทัว่ ไป การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินการ
บัญชี การคิดคานวณต้ นทุน การบริ หารจัดการด้ านกายอุปกรณ์ภาครัฐและภาคเอกชน
ศรศก 261 จริยธรรมวิชาชีพกายอุปกรณ์
2(2-0-4)
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับกฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ สาหรับนักกายอุปกรณ์และบุคลากรสาธารณสุข
แนวคิดและทฤษฎีจริ ยปรัชญาในจริ ยธรรมวิชาชีพกายอุปกรณ์ จริยธรรมวิชาชีพทีเ่ กี่ยวข้ องกับวิชาชีพกายอุปกรณ์และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้ อง ประเด็นปั ญหาทางด้ านจริยธรรมในวิชาชีพและการแก้ ไขปั ญหา จริ ยศาสตร์ ทาง
การแพทย์และความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยศาสตร์ ทางการแพทย์กบั การแพทย์ ลักษณะการใช้ เหตุผลทางจริ ยศาสตร์
วิเคราะห์ปัญหาจริ ยธรรมทีเ่ กี่ยวข้ องในวิชาชีพ เช่น บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบ การทดลองหรื อวิจยั ในคน
และปั ญหาจริ ยธรรมอื่น ๆที่ เกี่ยวข้ องกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก (ช่ วงที่ 1, 2 และ 3)

6 หน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)

ศรศก 363
การปรับแก้ รองเท้ า
2(1-3-3)
เทคนิคการลองสวมและประเมินสภาพรองเท้ าเบื ้องต้ น และประยุกต์หลักการเพื่อออกแบบวัสดุ โครงสร้ าง
เพื่อการปรับปรุงรองเท้ าประเภทต่าง ๆ ทีใ่ ช้ สาหรับโรคในเท้ าและข้ อเท้ าหรื อภาวะผิดปกติที่เกี่ยวข้ อง การฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุงรองเท้ าและการลองสวม
ศรศก 364
ประสบการณ์ กายอุปกรณ์
ฝึ กปฏิบตั ิงานกายอุปกรณ์ในองค์กรหรื อหน่วยงานต่าง
อุปกรณ์

ๆ

2(0-6-2)
ในลักษณะของการช่วยปฏิบตั งิ านด้ านกาย

ศรศก 365 เครื่องช่ วยผู้พิการ
2(1-3-3)
ทฤษฎีและอุปกรณ์เครื่ องช่วยผู้พกิ ารเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีที่อานวยความสะดวกทางการเคลือ่ นไหว โดย
มุง่ เน้ นหัวข้ อที่สาคัญทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั ิงานทางคลินิกกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริ ม
ศรศก 366
การศึกษาสาหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
2(2-0-4)
วิชาด้ านสุขศึกษาและสาธารณสุข การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาศักยภาพ
การเป็ นผู้นาทางด้ านวิชาชีพสุขศึกษา การพัฒนาการดาเนินงานและการประเมินหลักสูต รด้ านสุขศึกษา การจัดการ
ระบบสุขศึกษา การพัฒนาและการดาเนินการนโยบายทางด้ านการศึกษาและสุขศึกษา
ศรศก 367
เวชศาสตร์ ฟื้นฟูชุมชน
2(0-6-2)
การปฏิบัติงานในทีมสหสาขาด้ านเวชศาสตร์ ฟื้นฟู ได้ แก่ กายภาพบาบัด กิ จกรรมบาบัด อรรถบาบัด
นันทนาการบาบัด จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์พร้ อมทังจริ
้ ยธรรมวิชาชีพ สิทธิผ้ ปู ่ วย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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