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1.  ค ากล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
  

“สวสัดีนกัศกึษาหลกัสตูรกายอปุกรณศาสตรบณัฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) รุ่นที่ 2 ขอต้อนรับนกัศึกษาทกุ

คนเข้ามาอยูใ่น “ครอบครัวโรงเรียนกายอปุกรณ์สริินธร - SSPO family”    

 โรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธรได้ใช้ระยะเวลาเกือบ 4ปีในการด าเนินการจดัตัง้หลกัสตูรนี ้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้

ช่างกายอปุกรณ์ได้มีโอกาสพฒันาความรู้ ความสามารถด้านกายอปุกรณ์ตามมาตรฐานสากลในระดบัปริญญาตรีโดยไม่ต้อง

ลาศกึษาตอ่  ซึง่นกัศกึษาจะต้องบริหารและจดัสรรเวลาให้เหมาะสมกบัการศึกษาแบบเรียนทางไกลผสมผสาน โดยสามารถ

ศึกษาหาความรู้ได้จากสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภทในระบบการเรียนการสอนแบบทางไกล ที่โรงเรียนฯ ได้

จดัเตรียมสื่อการเรียนการสอนไว้อย่างเหมาะสม ครอบคลมุเนือ้หาในทุกรายวิชาตรงตามวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ระดบั

ปริญญาตรี รวมถึงการประเมินและติดตามผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาเพื่อให้เกิดประสทิธิผลในการเรียนอยา่งสงูสดุ 

 หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ ในอีก 3ปีข้างหน้า พวกเราทกุคนจะส าเร็จการศกึษาสมตามความตัง้ใจและเป็นก าลงัส าคญัของ

ประเทศในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้พิการด้านการเคลือ่นไหว” 

 

“ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ” 
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2. รู้จักโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

 ประวัติโรงเรียนกายอุปกรณ์สริินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล 

ในปี พ.ศ. 2545 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ศนูย์สิ รินธรเพื่อการฟืน้ฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์ โดยได้รับการ

สนับสนุนจากมูลนิธินิปปอน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและงานบริการกายอุปกรณ์ของประเทศไทยให้ได้

มาตรฐานสากล ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 ทางหลกัสตูรได้รับการจดัตัง้เป็นโรงเรียนและได้รับพระกรุณาธิคณุจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีให้ใช้พระนามเป็นช่ือของโรงเรียน ดังนัน้ในปี 2549 โรงเรียนกายอุปกรณ์ จึงมีช่ือ

เป็น "โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร" 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เนื่องจากประเทศไทยมีจ านวนประชากรมากขึน้ และมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ เช่น การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

การเปลีย่นวิถีชีวิตจากสงัคมเกษตรกรรมดัง้เดิม มาเป็นสงัคมเกษตรกรรมสมยัใหม่และอตุสาหกรรมที่มีการใช้เคร่ืองจกัรกล

เพิ่มขึน้ ท าให้มีการบาดเจ็บมากขึน้และผู้ที่บาดเจ็บนีส้ว่นหนึง่จะมีความพิการเหลอือยู ่ประกอบกบัวิทยาการทางการแพทย์ที่

ช่วยให้ผู้ ป่วยโรคต่างๆ มีช่วงชีวิตที่ยืนยาวขึน้ แต่มกัมีปัญหาความบกพร่อง หรือความพิการต่างๆ ร่วมด้วย ท าให้จ านวนผู้

พิการในประเทศมีเพิ่มขึน้มาก ซึง่คาดวา่ในปัจจบุนัมีจ านวนมากกวา่ 3 ล้านคน ดงันัน้ การฟืน้ฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) 

เพื่อให้ผู้พิการท่ีมีความผิดปกติทางการเคลือ่นไหว สามารถช่วยเหลอืตนเอง และประกอบอาชีพได้จึงเป็นสิง่ส าคญัมาก ทัง้ตอ่

ตวัผู้พิการ ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ การฟืน้ฟสูมรรถภาพของผู้พิการ จ าเป็นต้องอาศยัการท างานร่วมกนัของทีมงาน

ฟืน้ฟสูมรรถภาพ ซึง่ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลนกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั นกัอรรถบ าบดั นกัจิตวิทยา นกัสงัคม

สงเคราะห์ ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านอาชีพ และนกักายอปุกรณ์ดงันัน้การผลติบคุลากรด้านกายอปุกรณ์ในระดบัปริญญาตรี 

จึงมีความส าคญัตอ่การให้บริการฟืน้ฟสูมรรถภาพแก่ประชาชน และเป็นการท าให้มาตรฐานของงานบริการสาธารณสขุ และ

ฟืน้ฟสูมรรถภาพอยูใ่นระดบัทดัเทียมนานาชาติ 
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ปรัชญาของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร 

ผลตินกักายอปุกรณ์ให้มคีวามรู้ทางการท ากายอปุกรณ์เสริมและกายอปุกรณ์เทียม เพื่อฟืน้ฟสูมรรถภาพของผู้พิการ สามารถ
ประดิษฐ์ ดดัแปลง และพฒันากายอปุกรณ์ให้ทดัเทยีมสากล 

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร เพื่อผลตินกักายอปุกรณ์ที่มคีณุสมบตัิ ดงันี ้

1. มีความรู้ความสามารถในด้านการประดิษฐ์ ดดัแปลงกายอปุกรณ์ และพฒันารูปแบบใหม่ๆ  ที่มีความเหมาะสมกบั

สภาพภมูิประเทศ ลกัษณะอาชีพของประชากรและเศรษฐานะของประเทศ 

2. มีความรู้ ความสามารถในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ ใฝ่หาความรู้และสามารถตดิตามความก้าวหน้าของวิชาชีพ 

3. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัปัญหาสาธารณสขุของชาตใินสาขาวชิากายอปุกรณ์ และสามารถเสนอแนวทางการ

ปอ้งกนัและแก้ไขที่เหมาะสมกบัสภาวะของประเทศ 

4. เป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรมอนัดีงาม รักษาจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพอยา่งเคร่งครัด รวมทัง้เคารพและปกป้องสิทธิของ

ผู้ รับบริการ 

5. มีมนษุยสมัพนัธ์กบัผู้ ป่วย ผู้ ร่วมงานตลอดจนบคุลากรท่ีเก่ียวข้องโรงเรียนกายอปุกรณ์สริินธร 
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3.การบริการด้านการศึกษา 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลกัสูตร 
สร้างบัณฑิตกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  มีเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ  และมีความรู้
ความสามารถทางด้านกายอปุกรณ์โดยมีพืน้ฐานทางการแพทย์  
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
นกักายอปุกรณ์เป็นบคุลากรด้านเวชศาสตร์ฟืน้ฟูที่ท าหน้าที่ในการประดิษฐ์ดดัแปลงกายอปุกรณ์ภายนอกแก่ผู้ ป่วยผู้พิการ
เฉพาะราย การผลิตนกักายอุปกรณ์จึงเป็นเร่ืองส าคญัที่จะช่วยให้งานฟืน้ฟูสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหวเป็นไป
ด้วยดี การเรียนทางไกลเป็นการเปิดโอกาสให้ช่างกายอปุกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบตัิงานด้านกายอุปกรณ์อยู่แล้ว เข้าถึงระบบ
การศึกษาที่เป็นทางการโดยไม่ต้องลางานที่ท าอยู่เพื่อมาเรียนในรูปแบบปกติ  ซึ่งช่างกายอุปกรณ์เป็นผู้ที่มีทศันคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและมีแรงผลกัดนัสงูในการเรียน การได้ศกึษาตอ่เนื่องถึงระดบัปริญญาตรีจะช่วยยกระดบังานบริการกายอปุกรณ์ของ
ประเทศไทยให้ทดัเทียมกบันานาชาติ โดยหลกัสตูรจะจดัการศกึษาเพื่อให้นกัศกึษาบรรลวุตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  มีความรู้พืน้ฐานของการพฒันาตนเองให้เป็นบณัฑิตหรือมีความเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ ปฏิบตัิตนอยา่งมี
คณุธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกายอปุกรณ์ 
 (2)  มีความรู้วิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานเพือ่การศกึษา ติดตามวิทยาการ และประยกุต์ใช้ใน
การพฒันางานด้านกายอปุกรณ์ 
 (3)  มีความรู้ความสามารถและทกัษะด้านกายอปุกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
 (4)  มีความสามารถในการประยกุต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาด้านกายอปุกรณ์ 
 (5)  มีความรู้หลกัการการจดัการกระบวนการท างานและการพฒันางาน 
 (6)  มีความสามารถในการสือ่สารและท างานร่วมกบับคุลากรสหวชิาชีพ 
 (7) มีความรู้ความสามารถในการค้นหา วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศ และศกึษาด้วยตนเองอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

3.2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 129  หน่วยกติ     

 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      

 
30 

  
หน่วยกติ 

กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และภาษา 15 หนว่ยกิต 

กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 15 หนว่ยกิต 
2)  หมวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกติ 
กลุม่วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 หนว่ยกิต 

กลุม่วิชาวชิากายอปุกรณ์ 74  หนว่ยกิต  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกติ  
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3.3 รายวิชา ในหลกัสูตร 

 ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป      30 หนว่ยกิต 

 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    9  หน่วยกติ 
   จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 101 การศกึษาทัว่ไปด้านมนษุยศาสตร์ 3(3-0-6)   

ศรศก 102 การศกึษาทัว่ไปด้านสงัคมศาสตร์ 3(3-0-6)  

ศรศก 103 มนษุย์กบัวฒันธรรม 2(2-0-4) 

ศรศก 104 มนษุย์กบัสงัคม  2(2-0-4) 

ศรศก 105 มนษุยสมัพนัธ์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4) 

ศรศก 106 หลกัการบริหาร   2(2-0-4) 

ศรศก 107 หลกัการสือ่สาร 2(2-0-4) 

ศรศก 108 จิตวิทยาทัว่ไป 2(2-0-4) 

ศรศก 109 หลกัเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4) 

ศรศก 110 หลกัการจดัการ   2(2-0-4) 

ศรศก 111 วฒันธรรมเปรียบเทียบ 2(2-0-4) 

ศรศก 112 พลวตัของกลุม่และการท างานเป็นทีม 2(2-0-4) 
 
หมายเหตุ: นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

กลุ่มวชิาภาษา       6  หน่วยกติ 
      จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 113 ภาษาองักฤษระดบัพืน้ฐาน 3(3-0-6)  

ศรศก 114 ทกัษะการสือ่สารด้วยภาษาองักฤษ 3(3-0-6)  

ศรศก 115 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)  
 

หมายเหตุ: นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์     15 หน่วยกติ 
      จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 116 ชีววิทยาทัว่ไป 2(2-0-4)  

ศรศก 117 เคมีทัว่ไป 3(3-0-6)  

ศรศก 118 ฟิสกิส์ทัว่ไป 3(3-0-6)  

ศรศก 119 คณิตศาสตร์ 2(2-0-4)  

ศรศก 120 สถิติศาสตร์ 2(2-0-4)  

ศรศก 121 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)  

ศรศก 122 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พืน้ฐานประยกุต์ 2(2-0-4)  

ศรศก 123 วิทยาศาสตร์บรูณาการ 2(2-0-4)  

ศรศก 124 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวนั 2(2-0-4)  

ศรศก 125 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2(2-0-4)  

ศรศก 126 ฟิสกิส์พืน้ฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2(2-0-4)  

ศรศก 127 การประยกุต์งานคอมพวิเตอร์ 2(2-0-4)  

ศรศก 128 สขุภาพและสิง่แวดล้อม 2(2-0-4)  

ศรศก 129 การคิดและวิเคราะห์อยา่งใช้เหตผุล 3(3-0-6) 
 

หมายเหตุ: นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 
 

ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ       93 หนว่ยกิต 
 
 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์     19 หน่วยกติ 

      จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 231 กายวิภาคศาสตร์   4(3-2-7) 

ศรศก 232 สรีรวิทยา 2(1-2-3) 

ศรศก 233 พยาธิวิทยา 3(2-2-5) 

ศรศก 234 ชีวกลศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4) 

ศรศก 235 ชีวกลศาสตร์ประยกุต์ 2(2-0-4) 

ศรศก 236 เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู 3(3-0-6)  

ศรศก 237 วิธีการวิจยั 2(2-0-4) 

ศรศก 431 พืน้ฐานด้านจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์                         1(1-0-2) 
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กลุ่มวชิากายอุปกรณ์       74 หน่วยกติ 
      จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 271 กายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า  3(3-0-6)  

ศรศก 272 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า 4(0-12-4) 

ศรศก 281 กายอปุกรณ์เทียมระดบัใต้เขา่ 3(3-0-6)  

ศรศก 282 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เทียมระดบัใต้เขา่ 4(0-12-4) 

ศรศก 361 กายอปุกรณ์เสริมและเทยีมระดบัแขน 3(3-0-6)  

ศรศก 362 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริมและเทียมระดบัแขน 4(0-12-4) 

ศรศก 371 กายอปุกรณ์เสริมระดบัขา 3(3-0-6)  

ศรศก 372 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริมระดบัขา 4(0-12-4) 

ศรศก 373 กายอปุกรณ์เสริมล าตวั 2(2-0-4) 

ศรศก 374 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริมล าตวั 3(0-9-3) 

ศรศก 471 กายอปุกรณ์เสริมขัน้ก้าวหน้า 4(๒-๖-๖) 

ศรศก 381 กายอปุกรณ์เทียมระดบัเหนือเขา่ 3(3-0-6)  

ศรศก 382 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เทียมระดบัเหนือเขา่ 4(0-12-4) 

ศรศก 391 ประสบการณ์คลนิิกระดบัต้น 4(0-12-4) 

ศรศก 481 กายอปุกรณ์เทียมระดบัผา่นข้อเท้า ข้อเขา่ และข้อสะโพก 3(3-0-6)  

ศรศก 482 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เทียมระดบัผา่นข้อเท้า ข้อเขา่ และข้อสะโพก 4(0-12-4) 

ศรศก 483 กายอปุกรณ์เทียมขัน้ก้าวหน้า 4(2-6-6) 

ศรศก 491 ประสบการณ์คลนิิกระดบักลาง 4(0-12-4) 

ศรศก 492 ประสบการณ์คลนิิกระดบัสงู 6(0-18-4) 

ศรศก 461 โครงการวิจยั 2(0-6-2) 

ศรศก 462 การบริหารและการจดัการด้านกายอปุกรณ์ 1(1-0-2) 

ศรศก 261 จริยธรรมวชิาชีพกายอปุกรณ์  2(2-0-4) 

   
 

ค. หมวดวิชาเลอืกเสรี      6 หนว่ยกิต 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 
ศรศก  363 การปรับแก้รองเท้า 2(1-3-3) 

ศรศก 364 ประสบการณ์กายอปุกรณ์ 2(0-6-2) 

ศรศก 365 เคร่ืองช่วยผู้พกิาร 2(1-3-3) 

ศรศก 366 การศกึษาส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2(2-0-4) 
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3.4 แผนการศึกษา 

ชัน้ปีที่ 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนวชิาใดก็ได้ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
- กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ไมน้่อยกวา่                  5  หนว่ยกิต 
- กลุม่วชิาภาษา ไมน้่อยกวา่                                                      3  หนว่ยกิต 
- กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไมน้่อยกวา่                       7 หนว่ยกิต 
รวม จ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า                                                      15 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนวชิาใดก็ได้ในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
- กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ไมน้่อยกวา่                 4  หนว่ยกิต 
- กลุม่วชิาภาษา ไมน้่อยกวา่                          3  หนว่ยกิต 
- กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไมน้่อยกวา่                         8  หนว่ยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า                                                      15 หน่วยกติ 
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ชัน้ปีที่ 2  

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 231 กายวิภาคศาสตร์   4(3-2-7) 

ศรศก 232 สรีรวิทยา 2(1-2-3) 

ศรศก 233 พยาธิวิทยา 3(2-2-5) 

ศรศก 234 ชีวกลศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4) 

ศรศก 235 ชีวกลศาสตร์ประยกุต์ 2(2-0-4) 

ศรศก 236 เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู 3(3-0-6)  

 รวม  16 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 237 วิธีการวิจยั 2 (2-0-4) 

ศรศก 271 กายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า  3(3-0-6)  

ศรศก 272 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริมระดบัเท้าและข้อเท้า 4(0-12-4) 

ศรศก 281 กายอปุกรณ์เทียมระดบัใต้เขา่ 3(3-0-6)  

ศรศก 282 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เทียมระดบัใต้เขา่ 4(0-12-4) 

ศรศก 261 จริยธรรมวชิาชีพกายอปุกรณ์  2(2-0-4) 

XXXX   วิชาเลอืกเสรี 1 2(0-6-2) 

 รวม  20 หน่วกติ 
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ชัน้ปีที่ 3  

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 371 กายอปุกรณ์เสริมระดบัขา 3(3-0-6)  

ศรศก 372 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริมระดบัขา 4(0-12-4) 

ศรศก 381 กายอปุกรณ์เทียมระดบัเหนือเขา่ 3(3-0-6)  

ศรศก 382 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เทียมระดบัเหนือเขา่ 4(0-12-4) 

ศรศก 391 ประสบการณ์คลนิิกระดบัต้น 4(0-12-4) 

 รวม  18 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 361 กายอปุกรณ์เสริมและเทยีมระดบัแขน 3(3-0-6)  

ศรศก 362 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริมและเทียมระดบัแขน 4(0-12-4) 

ศรศก 373 กายอปุกรณ์เสริมล าตวั 2(2-0-4) 

ศรศก 374 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เสริมล าตวั 3(0-9-3) 

ศรศก 375 กายอปุกรณ์เสริมขัน้ก้าวหน้า 4(2-6-6) 

XXXX   วิชาเลอืกเสรี 2 2(0-6-2) 

 รวม  18 หน่วยกติ 
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ชัน้ปีที่ 4  

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

   

ศรศก 481 กายอปุกรณ์เทียมระดบัผา่นข้อเท้า ข้อเขา่ และข้อ
สะโพก 

3(3-0-6)  

ศรศก 482 ปฏิบตัิการกายอปุกรณ์เทียมระดบัผา่นข้อเท้า ข้อเขา่ 
และข้อสะโพก 

4(0-12-4) 

ศรศก 431 พืน้ฐานด้านจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์ 1(1-0-2) 

ศรศก 491 ประสบการณ์คลนิิกระดบักลาง 4 (0-12-4) 

XXXX   วิชาเลอืกเสรี 3 2(0-6-2) 

 รวม                                                               14 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 461 โครงการวิจยั 2(0-6-2) 

ศรศก 462 การบริหารและการจดัการด้านกายอปุกรณ์ 1(1-0-2) 

ศรศก 483 กายอปุกรณ์เทียมขัน้ก้าวหน้า 4(2-6-6) 

ศรศก 492 ประสบการณ์คลนิิกระดบัสงู 6(0-12-4) 

 รวม                                                             13หน่วยกติ 
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3.5 แนวทางการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 

1. ภาคการศึกษา 

หลกัสตูรกายอปุกรณศาสตรบณัฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) จะเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนเเบบ 2 ภาค
การศกึษาตอ่หนึง่ปีการศกึษา โดยจะใช้เวลาประมาณ 18 สปัดาห์ตอ่หนึง่ภาคการศกึษา ซึง่จะเเบง่ออกเป็น 

14สปัดาห์ ส าหรับการเรียนภาคทฤษฎีผา่นสือ่บทเรียนออนไลน์                                                                      
 1สปัดาห์ ส าหรับการซกัถามและสอบถามข้อสงสยั ผา่นการประชมุอภิปรายแบบออนไลน์  

 1สปัดาห์ ส าหรับการสอบกลางภาค 
 1สปัดาห์ ส าหรับการฝึกปฏิบตัิทีส่ถาบนั 
 1สปัดาห์ ส าหรับการสอบปลายภาคทัง้ภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบตัิที่สถาบนั (ในรายวชิากายอปุกรณ์) 
โดยก่อนเปิดภาคการศกึษาจะมกีารปฐมนเิทศและอบรมการใช้สือ่การเรียนแบบออนไลน์พร้อมทัง้ชีแ้จงแผนการเรียนการสอน
และข้อมลูของหลกัสตูร เเละกิจกรรมตา่งๆ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการเรียนการสอนทางไกลแบบผสมผสาน  
2. เนือ้หาของการเรียนการสอน 

2.1 รายละเอียดของเนือ้หาการสอน 

นกัศกึษาสามารถเข้าถึงเนือ้หาการเรียนเเละสือ่การสอนทัง้หมดได้จาก Online learning platform (SELEC 
platform) ซึง่สร้างเเละปรับปรุงให้เหมือนห้องเรียนจริง สือ่การเรียนการสอนจะถกูน าเสนอโดยสือ่มลัติมีเดยีเเบบทนัสมยั ทัง้นี ้
รวมไปถึงวิดีโอการสอนเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ (ในรูปแบบ PDF file) เเบบทดสอบความเข้าใจ (Quizzes)งานท่ี
ได้รับมอบหมาย (Assignment) ซึง่ทัง้หมดนีน้กัศกึษาสามารถเข้าถึงได้จาก Online learning platform (SELEC platform)  

ในแตล่ะวดิีโอการสอนจะประกอบไปด้วยการอธิบายใจความส าคญัของเนือ้หาในเวลาประมาณ 10-15 
นาที   อาจารย์จะเป็นผู้อธิบายหวัข้อของรายวิชานัน้ๆ พร้อมกบัการน าเสนอเนือ้หาการสอนเเบบ PowerPoint โดยทกุเนือ้หา
การเรียนเเละสือ่การสอนทัง้หมดจะถกูอปัโหลดลงในห้องเรียนเสมือนจริง  Online learning platform (SELEC 
platform)  โดย  Online  learning platform จะเป็นศนูย์กลางในการสือ่สาร การท างานเเละการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
นกัศกึษาและเป็นสือ่กลางในการสือ่สารระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษา 

2.2 การอปัโหลดเนือ้หาเเละสือ่การสอนเเพิ่มเติม 

สือ่การเรียนการสอนจะถกูอปัโหลดเเละเปิดให้นกัเรียนเข้าถงึได้ทกุๆสปัดาห์ ระหวา่งสปัดาห์นกัศกึษาสามารถ
เข้าถงึเนือ้หาการเรียนการสอนใน Online learning platform ได้ตลอดเวลา นกัศกึษาควรท่ีจะต้องเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
ออนไลน์ตามตารางเวลาที่ก าหนด (โดยนกัศกึษาจะได้รับตารางเวลาให้ค าปรึกษาออนไลน์ในช่วงเร่ิมต้นของแตล่ะภาค
การศกึษา)  

2.3 เอกสารการเรียน 
เอกสารการเรียนเป็นการสรุปเนือ้หาการเรียนการสอนในแตล่ะบทเรียน ในแตล่ะวิชา นอกจากจะเเสดงการสรุป

เนือ้หาของการเรียนจากวิดีโอการสอนเเล้วยงัมีข้อมลูของหนงัสอือ้างองิเพิ่มเติมทีใ่ห้นกัศกึษาได้ค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเติม 
นอกจากเอกสารการเรียนที่นกัศกึษาต้องอา่น วิดีโอการสอนท่ีนกัศกึษาจ าเป็นต้องดเูเละท าความเข้าใจเเล้ว นกัศกึษา
จ าเป็นต้องท างานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น เเบบฝึกหดั เเบบทดสอบหลงัเรียนเเละการน าเสนอเคสผู้ ป่วย  
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2.4 งานท่ีได้รับมอบหมาย  
งานท่ีได้รับมอบหมายคืองานท่ีสง่เสริมให้นกัศกึษามีความเข้าใจในบทเรียนมากยิง่ขึน้ และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอน

ทราบถึงระดบัความเข้าใจของศกึษาในบทเรียน หรืออาจเป็นรายงานท่ีอาจารย์ให้นกัศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมในหวัข้อ
นอกเหนือจากที่สอนแตเ่ป็นข้อมลูที่นกัศกึษาควรรู้ในรายวชิา งานที่ได้รับมอบหมายสามารถอยูใ่นรูปแบบของการเขียน
เรียงความการท ารายงานการน าเสนอผลงาน การตอบค าถาม หรือการค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเติมจากแหลง่อื่นๆ นักศกึษาจะ
ถกูมอบหมายให้ท างานอยา่งน้อย 1 ชิน้งาน ตอ่ 1 หนว่ยกิตในรายวิชาภาคทฤษฎี (จ านวนงานสามารถปรับเปลีย่นได้ตาม
ความเหมาะสมของรายวชิา) จ านวนงานท่ีได้รับมอบหมายจะมีคะแนนเป็น 25-35% ของคะแนนรวมทัง้รายวิชา โดยอาจารย์
ผู้สอนจะเป็นผู้ให้คะแนนงานและข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาการท างานในครัง้ตอ่ไป 

2.5 แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน  
แบบฝึกหดัท้ายบทเรียนคือแบบประเมินความเข้าใจของตนเองในหวัข้อที่นกัศกึษาได้เรียน และเป็นแบบประเมิน

เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนทราบถึงระดบัความเข้าใจในเนือ้หาหวัข้อนัน้ๆของนกัศกึษา แบบฝึกหดัท้ายบทจะมีคะแนนเป็น 10 % 
ของคะแนนรวมทัง้รายวิชา โดยนกัศกึษาต้องท าแบบฝึกหดัให้ผา่นเกณฑ์ 60 % ในแตล่ะหวัข้อ จึงจะได้คะแนนแบบฝึกหดั 
นกัศกึษาสามารถเข้าไปท าแบบฝึกหดัได้จนกวา่จะผา่นเกณฑ์การประเมิน เมื่อสิน้สดุรายวชิา นกัวิชาการศกึษาจะรวบรวม
คะแนนเพื่อน าไปรวมเป็นคะแนนของรายวิชาตอ่ไป 

2.6 การน าเสนอผลงาน  
ระหวา่งเเตล่ะภาคการศกึษานกัศกึษาจะต้องน าเสนอผลงานการผลติกายอปุกรณ์เสริมหรือกายอปุกรณ์เทียมเป็น

กรณีศกึษาในรูปแบบ PowerPoint แก่อาจารย์ด้านกายอปุกรณ์หรืออาจารย์เเพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟผูา่นโปรแกรมออนไลน์ 
ทัง้นีเ้พื่อเเลกเปลีย่นความคดิเห็นตา่งๆระหวา่งนกัศกึษาเเละอาจารย์  เสริมสร้างการเรียนรู้และการท างานแบบสหวิชาชีพ 
โดยจะมกีารเก็บคะเเนนในการน าเสนอผลงานอีกด้วย   

2.7 กระดานถามตอบ (Forum and Chat) 
กระดาษถามตอบเป็นอีกหนึง่ตวัช่วยส าคญัที่ชว่ยให้การสือ่สารระหวา่งนกัศกึษาเเละอาจารย์เป็นไปได้ง่ายเเละ

สะดวกยิง่ขึน้ นกัศกึษาสามารถถามข้อสงสยัจากหวัข้อทีเ่รียน นกัศกึษาสามารถพิมพ์ข้อสงสยัเเละข้อเสนอเเนะโพสต์ลงใน
กระดานถามตอบ โดยที่ในแตล่ะวิชาจะมกีระดานถามตอบเป็นของตนเองซึง่ทัง้อาจารย์และนกัศกึษาสามารถโพสต์ได้ 
นอกจากนีก้ระดานถามตอบยงัเป็นอีกหนึง่ช่องทางในการเเจ้งเร่ืองปัญหาหรือข้อสงสยัตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองทาง
คอมพิวเตอร์ก าหนดการตา่งๆ ฯลฯ  
 2.8 การให้ค าปรึกษา (Consultation) 

 ในเเตล่ะสปัดาห์ นกัศกึษาจะมีโอกาสได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ในเเตล่ะวชิา (ตามตารางที่จะสง่ให้) เป็นเวลา 2 

ชัว่โมง โดยที่นกัศกึษาสามารถถามข้อสงสยัตา่งๆเเลกเปลีย่นความคิดเห็นตา่งๆ ที่เก่ียวกบัหวัข้อทีเ่รียนหรือพดูคยุท าความ

เข้าใจเก่ียวกบัศพัท์ทางเทคนิคตา่งๆโดยการให้ค าปรึกษาจะด าเนนิการผา่นโปรเเกรม Polycom ซึง่จะเป็นการพดูคยุเเบบเห็น

หน้า 
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3.6 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษา 

นกัศกึษาควรจะเข้าหน้าเว็บเพจ(platform) เพื่อติดตามบทเรียนทกุสปัดาห์พร้อมทัง้ท าแบบฝึกหดัที่ได้รับมอบหมาย
อยา่งสม า่เสมอ ในแตล่ะสปัดาห์นกัศกึษาควรใช้เวลาประมาณ 25-28 ชัว่โมงในการเรียน ในแตล่ะวนัท างานนกัศกึษาควรใช้
เวลาในการเรียน 3-4 ชัว่โมง และระหวา่งวนัหยดุสดุสปัดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) นกัศกึษาควรจะใช้เวลา 6-8 ชัว่โมงตอ่วนัในการ
เรียน การเรียนทางไกลรูปแบบนีไ้ด้สร้างขึน้เพือ่ให้เหมาะสมกบันกัศกึษาที่ท างานเต็มเวลา โดยที่นกัศกึษาสามารถเรียนหนึง่
วิชาตอ่หนึง่วนัท างาน ทัง้นีก้ารเรียนในหนึง่วิชานัน้จะรวมไปถึงการดแูละทบทวนวิดีโอ พร้อมทัง้ท าแบบฝึกหดั ในขณะท่ี
วนัหยดุสดุสปัดาห์(เสาร์-อาทิตย์) จะใช้ไปกบัการทบทวนบทเรียนและท าแบบฝึกหดัที่ต้องการและการอา่นเนือ้หาลว่งหน้า 

 
ความรับผิดชอบของนักศึกษา สามารถก าหนดได้ ดังนี ้                            

● นกัศกึษาต้องศกึษาเเละพยายามท าความเข้าใจหวัข้อที่อาจารย์ก าหนด        
● นกัศกึษาควรจะศกึษาเเละท าความเข้าใจข้อเสนอเเนะของอาจารย์อยา่งใกล้ชิดเเละการบ้านท่ีถกูต้อง 

● นกัศกึษาจ าเป็นต้องท าแบบฝึกหดัให้ทนัตามเวลาทีก่ าหนด 

● นกัศกึษาต้องเข้าร่วมวชิาภาคปฏิบตัิที่ทางมหาวิทยาลยัก าหนด 

● นกัศกึษาจ าเป็นต้องสอบกลางภาคและปลายภาค 

● นกัศกึษาจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมลูการท างานในด้านกายอปุกรณ์ของตวัเองเป็นจ านวนเคสทีก่ าหนดในแตล่ะ
รายวชิาภาคปฏิบตัิหรือวิชาประสบการณ์คลนิิก และท ารายงานหรือการน าเสนอเคสตามที่ก าหนดในแตล่ะภาค
การศกึษา 

● นกัศกึษาจ าเป็นต้องน าเสนอเคสผู้ ป่วยที่นา่สนใจ ตามจ านวนเคสที่แตล่ะรายวิชาภาคปฏิบตัิหรือวชิาประสบการณ์
คลนิิกก าหนด ตอ่1 ภาคการศกึษา   

● นกัศกึษาจ าเป็นต้องแจ้งลว่งหน้า หากนกัศกึษามีปัญหา หรือไมส่ามารถท าตามตารางปกติได้  
● นกัศกึษาจ าเป็นต้องแจ้งลว่งหน้า หากนกัศกึษามีปัญหา หรือไมส่ามารถผลติชิน้งานกายอปุกรณ์ได้ครบตามก าหนด

ทัง้ในรายวชิาภาคปฏิบตัิกายอปุกรณ์ หรือรายวชิาประสบการณ์คลนิิกระดบัต้น - กลาง -สงู โดยนกัศกึษาจะต้องมา
ฝึกปฏิบตัิที่สถาบนัหรือโรงพยาบาลร่วมสอนเพิม่เตมิให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

● นกัศกึษาจ าเป็นต้องท าการประเมินรายวิชา หลงัจากจบแตล่ะภาคการศกึษา  
 

การประเมินเเละการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้สอน 

เเบบสอบถามจะเเบง่เป็น 2 แบบ แบบเเรกคือการประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน พร้อมทัง้ประเมินโปรแกรมและการ
บริหารจดัการ นกัศกึษาจ าเป็นต้องกรอกเเบบสอบถามนีห้ลงัจากจบภาคการศกึษา  แบบสอบถามจะเป็นตวับง่บอกถงึ
ศกัยภาพของการจดัการจดุด้อยของโปรแกรมและทิศทางของการพฒันาในภาคการศกึษาหน้าหรือหลกัสตูรตอ่ๆไป  
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หลักเกณฑ์การเรียนของนักศึกษา 

เนือ้หาการเรียนการสอนในเเตล่ะรายวชิาจะเปิดเป็นรายสปัดาห์ ในขณะท่ีเนือ้หาของเเตล่ะวชิานัน้ๆเปิดเเบบทด
สอบจะก็จะเปิดไปพร้อมๆกบัรายวิชาทีเ่ปิดเช่นกนั ทัง้นีแ้บบทดสอบในเเตล่ะรายวิชามจีดุประสงค์เพื่อให้นกัศกึษาประเมิน
ความเข้าใจของตนเองในเเตล่ะรายวชิา ในชว่งระยะเวลาก่อนที่จะมีสอบกลางภาคและสอบปลายภาค จะมกีารนดัปรึกษา
ออนไลน์ระหวา่งอาจารย์ประจ ารายวชิาและนกัศกึษา โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมงก่อนสอบกลางภาคเเละสอบปลายภาค 
เพื่อให้นกัศกึษาเตรียมความพร้อมในการสอบ 

 

ความสามารถที่คาดหวังของนักศึกษา 

นกัศกึษาทกุคนถกูคาดหวงัไว้วา่จะต้องผา่นมาตรฐานการพฒันาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ไมจ่ ากดัเฉพาะวิชาชีพสาขา
กายอปุกรณ์ความสามารถเหลา่นีจ้ะประกอบด้วยทกัษะวิชาชีพจรรยาบรรณทางสงัคมและทกัษะการสอนตลอดจนความ
มุง่มัน่ในการพฒันาและรักษามาตรฐานวิชาชีพไว้ในระดบัสงูดงันี:้ 

• ความสามารถที่จะปฏิบตัิกบัคนไข้โดยอยูพ่ืน้ฐานส าคญัอยา่งครอบคลมุ (เเนวทางการรักษาการออกแบบอปุกรณ์ 
เเละอื่นๆ) 

• มีทกัษะเเละความรู้ในด้านกายอปุกรณ์เพื่อท่ีน ามาประยกุต์ใช้กบัการรักษาที่ซบัซ้อนได้ 
• มีความสามารถในการบริหารจดัการหนว่ยกายอปุกรณ์ที่รับผิดชอบได้ 
• มีทกัษะทางสงัคมทีใ่ช้สือ่สารกบัผู้พิการและเพื่อนร่วมงานได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
• สามารถแสดงศกัยภาพภายในงานกายอปุกรณ์ทางคลนิิกเพื่อเป็นตวัแทนระดบัมืออาชีพท่ีเหมาะสมในด้านอปุกรณ์

เทียมและกายอปุกรณ์เสริม 
• มีคณุธรรมเเละจริยธรรมเเละยืนหยดัปอ้งกนัสทิธิของคนไข้ 
• สามารถร่วมเเละสร้างกระบวนการพฒันาวิชาชีพกายอปุกรณ์อยา่งตอ่เนื่อง 
• มีความสามารถจะประยกุต์เเละบรูณาการเนือ้หาที่เรียนได้ 
• มุง่มัน่ท่ีจะติดตามพฒันาการใหมท่างด้านกายอปุกรณ์ที่สง่ผลตอ่การออกแบบเเละการท ากายอปุกรณ์เสริมเเละ

กายอปุกรณ์เทียม 
• สามารถสอนเเละท าเป็นตวัอยา่งในด้านกายอปุกรณ์แกเ่พื่อนร่วมอาชีพเเละบคุลากรด้านสขุภาพด้านอื่นๆได้ 
• สามารถแสวงหาความรู้ใหมท่ีเ่ก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและทนัสมยัพร้อมทัง้สามารถใช้วสัดเุเละ

สว่นประกอบทางกายอปุกรณ์ทีม่ีอยูใ่นปัจจบุนัได้ 
• มีความสามารถในการสือ่สาร ทกัษะการรายงานผล เเละทกัษะด้านเทคโนโลยีระหวา่งทีมสหวิชาชีพ 
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3.7 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

วิชาวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
1. การจัดการเรียนการสอน  

1.1 การบรรยายผา่นระบบออนไลน์  
1.2 แบบทดสอบออนไลน์ก่อนเรียน-หลงัเรียน 
1.3 แบบฝึกหดัออนไลน์ประจ ารายวชิา 
1.4 งานท่ีได้รับมอบหมาย 
1.5 จดัการอภิปรายกลุม่ยอ่ยออนไลน์ 
1.6 เอกสารอา่นประกอบภาษาไทย 

2. การวัดและประเมินผล  
 2.1 คะแนนสอบ 60%  
  2.1.1 สอบกลางภาค 40%  
  2.1.2 สอบปลายภาค 60% 

 2.2 งานท่ีได้รับมอบหมาย 25% 
  2.2.1 จ านวน 1 ชิน้งานตอ่ 1 หนว่ยกิตรายวิชา 

 2.3 กิจกรรมอื่นๆ 15%  
  2.3.1 แบบฝึกหดั 10 % โดยนกัศกึษาต้องท าแบบฝึกหดัถกูต้องไมน้่อยกวา่ 60 % 

  2.3.2 การเตรียมความพร้อมและการมีสว่นร่วมในการอภิปรายกลุม่ 5 % โดยพิจารณาจากการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์ผู้สอน เชน่ ตัง้ค าถาม ตอบค าถาม 

หมายเหตุ 

1. สดัสว่นคะแนนอาจจะมีการปรับเปลีย่น ขอให้อ้างองิข้อมลูจากCourse guidanceในแตล่ะรายวชิา  
2. คะแนนรวมทัง้รายวิชา 50-59.4% (D,D+) จะมีสทิธ์ิสอบแก้ตวัจ านวน 1 ครัง้ หากสอบแก้ตวัไมผ่า่น 60 % จะต้อง

ลงทะเบียนเรียนซ า้ 
3. คะแนนรวมทัง้รายวิชาน้อยกวา่ 50% (F) ลงทะเบียนเรียนซ า้ โดยจะลงทะเบยีนเรียนซ า้ได้อีกไมเ่กิน 2 ครัง้ หากสอบ

ไมผ่า่นจะพ้นสภาพนกัศกึษา 
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การตัดเกรด 

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 

น้อยกวา่ 50% 0.0 
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วิชาทฤษฎทีางกายอุปกรณ์ 

1. การจัดการเรียนการสอน 

1.1 การบรรยายผา่นระบบออนไลน์  

1.2 แบบทดสอบออนไลน์ก่อนเรียน-หลงัเรียน 

1.3 แบบฝึกหดัออนไลน์ประจ ารายวชิา 

1.4 งานท่ีได้รับมอบหมาย 

1.5 จดัการอภิปรายกลุม่ยอ่ยออนไลน์ 

1.6 เอกสารอา่นประกอบภาษาไทย 

2. การวัดและประเมินผล  

2.1 คะแนนสอบ 50%  

2.1.1 สอบกลางภาค 40%  

2.1.2 สอบปลายภาค 60% 

2.2 งานท่ีได้รับมอบหมาย 35% 

2.2.1 จ านวน 1 ชิน้งานตอ่ 1 หนว่ยกิตรายวชิา 

2.3 กิจกรรมอื่นๆ 15%  

2.3.1 แบบฝึกหดั 10 % โดยนกัศกึษาต้องท าแบบฝึกหดัถกูต้องไมน้่อยกวา่ 60 % 

2.3.2 การเตรียมความพร้อมและการมสีว่นร่วมในการอภิปรายกลุม่ 5 % โดยพิจารณา

จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารย์ผู้สอน เช่น ตัง้ค าถาม ตอบค าถาม 

หมายเหตุ 

1. สดัสว่นคะแนนอาจจะมีการปรับเปลีย่น ขอให้อ้างองิข้อมลูจากCourse guidanceในแตล่ะรายวชิา  

2. คะแนนรวมทัง้รายวิชา 50-59.4% (D,D+) จะมีสทิธ์ิสอบแก้ตวัจ านวน 1 ครัง้ หากได้ 58 % แตไ่มถ่ึง 60 % จะมีสทิธ์ิ

สอบ oral exam ได้ 1 ครัง้ หากสอบแก้ตวัไมผ่า่น 50-59.4 % (F) จะต้องลงทะเบียนเรียนซ า้ 

3. คะแนนรวมทัง้รายวิชาน้อยกวา่ 50% (F) ลงทะเบียนเรียนซ า้ โดยจะลงทะเบยีนเรียนซ า้ได้อีกไมเ่กิน 2 ครัง้ หากสอบ

ไมผ่า่นจะพ้นสภาพนกัศกึษา 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics 

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University 

2018 

คูมื่อนกัศกึษา | 21 

 

วิชาภาคปฏิบัตทิางกายอุปกรณ์ 

1. คะแนนสอบภาคปฏิบัติ 40% 
การสอบภาคปฏิบตัิ หมายถึง การสอบท่ีจดัขึน้ ณ สถาบนัการสอนในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด โดยแบง่ออกเป็นการสอบยอ่ย
ในกระบวนการภาคปฏิบตัิที่ีมีความส าคญั เช่น การตรวจประเมิน การวดัและหลอ่แบบ การแตง่หุน่ปนู การลองอปุกรณ์ 
ทกัษะการแก้ไขปัญหาอปุกรณ์ การวิเคราะห์ความผิดปกติของผู้ ป่วย ฯลฯ ในช่วงระยะเวลา 1 สปัดาห์ในแตล่ะภาคการศกึษา 
การประเมินจะประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินการสอบภาคปฏิบตัิของโรงเรียนกายอปุกรณ์สริินธร 

2. ชิน้งานที่ได้รับมอบหมาย  20%  
ชิน้งานท่ีได้รับมอบหมายตอ่หนึง่รายวชิา มจี านวน 1 ชิน้งาน ชิน้งานละ 20%  โดยจะต้องท ารายงานการท าอปุกรณ์ที่แสดงถึง
ทกัษะการปฏิบตัิชิน้งาน ตัง้แตก่ารตรวจประเมินคนไข้ การออกแบบอปุกรณ์ การวดัและหลอ่แบบ การแตง่หุน่ปนู การ
ประดิษฐ์ชิน้งาน การประเมินการลองอปุกรณ์ การท าสวยงาม การสง่มอบอปุกรณ์ การตดิตามผลการใช้อปุกรณ์ และ
ค าแนะน าอื่นๆ โดยการประเมินชิน้งาน จะประเมินจากรายงานการท าอปุกรณ์ ดงันัน้ ในรายงานจะต้องมีภาพประกอบทัง้ทาง
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลงั ทกุมมุมองที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ในการประยกุต์สูก่ารปฏิบตัิ ในการลองอปุกรณ์ 
หากเป็นอปุกรณ์ทีต้่องมีการประเมินการเคลือ่นไหวหรือการเดิน จะต้องแนบไฟล์วิดีโอท่ีฉายภาพทางด้านหน้า-หลงั และวิดีโอ
ทางด้านข้างประกอบรายงาน ตามตวัอยา่งดงัรูป โดยให้นกัศกึษาจะได้รับค าแนะน าในการท ารายงานครัง้ที่ 1 ก่อนและน าไป
ปรับปรุงในการท ารายงานครัง้ที ่ 2 การประเมินชิน้งานจะประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินภาคปฏิบตัิ ที่จะมกีารประเมิน
ทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารตรวจประเมินคนไข้ การออกแบบอปุกรณ์ การวดัและหลอ่แบบ การแตง่หุน่ปนู การประดิษฐ์ชิน้งาน การ
ประเมินการลองอปุกรณ์ การท าสวยงาม การสง่มอบอปุกรณ์ การวางแผนการรักษาผู้ ป่วยรวมถงึการติดตามผลและ
ข้อแนะน าและเสนอแนะตา่งๆ การประเมินชิน้งานจะประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินอปุกรณ์ ภาคปฏิบตัิและภาคสนาม
หากนกัศกึษาสง่รายงานช้ากวา่ก าหนดสง่ 1 วนั จะถกูหกัคะแนน 10% ของคะแนนที่ได้ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics 

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University 

2018 

คูมื่อนกัศกึษา | 22 

 

3. งานที่ได้รับมอบหมาย 10% 
งานท่ีได้รับมอบหมาย หมายถึง รายงาน ภาพถ่าย วีดิทศัน์ หรืองานอื่นๆที่อาจารย์ประจ าวชิาภาคปฏิบตัิมอบหมาย โดยส่ง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในภาคการศกึษานัน้ๆ 

4. การน าเสนอกรณีศึกษา 20%  
นกัศกึษาจะต้องน าเสนอกรณีศกึษาที่ได้รับในรายวิชานัน้ จ านวน 1 คน เพื่อน าเสนอตอ่อาจารย์และ/หรือนกัศกึษาร่วมชัน้
เรียนในระยะเวลาที่ก าหนดก่อนจบภาคการศกึษา โดยน าเสนอภายหลงัจากที่ได้สง่รายงานชิน้งานเรียบร้อยแล้ว ในการ
น าเสนอเคสจะต้องประกอบด้วยเนือ้หาตัง้แตก่ารตรวจประเมินคนไข้ การออกแบบอปุกรณ์ (Prescription) และทางเลอืกอื่น
หากไมม่ีข้อจ ากดั (Ideal prescription) ผลการประเมินการลองอปุกรณ์และการแก้ไข การวางแผนการรักษาและการติดตาม
ผล และข้อเสนอแนะอื่นๆ  โดยน าเสนอใน 15 นาที และนกัศกึษาจะต้องตอบค าถามอาจารย์และ/หรือนกัศกึษาร่วมชัน้เรียน 
ในเวลาประมาณ 15 นาทีการประเมินการน าเสนอเคส จะประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินการน าเสนอเคส ซึง่จะมีการ
ประเมินเนือ้หาการน าเสนอวา่ครบถ้วนและถกูต้องหรือไม ่ มีการประเมินทกัษะการน าเสนอ การใช้ภาษา และประเมินการ
ตอบค าถามวา่สามารถตอบค าถามได้ครบถ้วนและถกูต้องหรือไม ่หรือต้องให้อาจารย์ชว่ยแนะน าก่อนการตอบค าถามหรือไม ่ 

5. จิตพิสัย 10% 
จิตพิสยั หมายรวมถึง พฤติกรรมในชว่งการฝึกและสอบภาคปฏิบตัิที่สถาบนั โดยจะประเมินจากอาจารย์ เพื่อนร่วมชัน้เรียน 
และครูต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินและแบบฟอร์มงานการศกึษาของโรงเรียนกายอปุกรณ์สริินธร 
การประเมินผล 
1. เกณฑ์ผา่นคือได้คะแนนมากกวา่ 60% 
2. คะแนนรวมทัง้รายวิชา 50-60% จะมีสทิธ์ิในการสอบซอ่มจ านวน 1 ครัง้ ในช่วงการเรียนภาคฤดรู้อน  
3. คะแนนรวมทัง้รายวิชาน้อยกวา่ 50% ลงทะเบียนเรียนซ า้ 

วิชาทางกายอุปกรณ์ ภาคประสบการณ์คลนิิกระดับต้น - กลาง – สูง 

1. ชิน้งานท่ีได้รับมอบหมาย 
การท าชิน้งานในแตล่ะรายวิชาฝึกประสบการณ์คลนิิก จะต้องท าชิน้งานดงันี ้

● ประสบการณ์คลนิิกระดบัต้น– จ านวนรวม 3 ชิน้งานเป็นต้นไป โดยมีข้อก าหนดคือ 

o กายอปุกรณ์เสริมขา (KAFO) อยา่งน้อย  1 ชิน้งาน 

หรือ 

o กายอปุกรณ์เทียมขา (TF) อยา่งน้อย 1 ชิน้งาน 

● ประสบการณ์คลนิิกระดบักลาง - จ านวน 4 ชิน้งานเป็นต้นไป โดยมีข้อก าหนดคือ 

o กายอปุกรณ์เทียมขา(TF) อยา่งน้อย 1 ชิน้งาน 

o กายอปุกรณ์เสริมขา (KAFO) อยา่งน้อย  1 ชิน้งาน 
● ประสบการณ์คลนิิกระดบัสงู - จ านวน 6 ชิน้งานเป็นต้นไป  โดยมข้ีอก าหนดคือ 

o กายอปุกรณ์เทียมขาในแตล่ะระดบั เช่น TT, TF, KD หรือ HD อยา่งน้อย 1 ชิน้งาน 

o กายอปุกรณ์เสริมขาในแตล่ะระดบัเช่น KO, KAFO หรือ HKAFO อยา่งน้อย  1 ชิน้งาน 
o กายอปุกรณ์เสริมสนัหลงั(SO) อยา่งน้อย  1 ชิน้งาน 
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1.รายงานเคส 30% 
โดยแตล่ะชิน้งานจะต้องท ารายงานเคสตามแบบฟอร์ม Clinical Record (เอกสารแนบ Clinical record) ที่แสดงให้เห็นตัง้แต่
ประวตัิผู้ ป่วย การตรวจประเมิน (SOAP) การออกแบบอปุกรณ์ ผลการลองอปุกรณ์ การวางแผนการรักษาผู้ ป่วยรวมถึงการ
ติดตามผลข้อแนะน าและข้อเสนอแนะตา่งๆ ในรายงานจะต้องมภีาพประกอบทัง้ทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลงั ทกุ
มมุมองที่แสดงให้เห็นถงึการใช้ความรู้ในการประยกุต์สูก่ารปฏิบตั ิ ในการลองอปุกรณ์ หากเป็นอปุกรณ์ที่ต้องมกีารประเมิน
การเคลือ่นไหวหรือการเดิน จะต้องแนบไฟล์วิดีโอท่ีฉายภาพทางด้านหน้า ด้านหลงั และด้านข้างประกอบรายงาน ตาม
ตวัอยา่งดงัรูป โดยจะต้องมีการประเมินชิน้งานจะประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินอปุกรณ์ ภาคปฏิบตัิและภาคสนามหาก
นกัศกึษาสง่รายงานช้ากวา่ก าหนดสง่ จะถกูหกัคะแนนที่ได้ในสว่นคะแนนของจิตพิสยั ซึง่มีจ านวน 10% ของคะแนนรวม 

 
 

2.รายงานประสบการณ์คลนิิก 20% 
รายงานประสบการณ์คลนิิก คือ รายงานท่ีมีจ านวนค าไมน้่อยกวา่ 500 ค า ภาษาไทยที่อาจจะมีหรือไมม่ีภาพประกอบ แตล่ะ
รายวชิาจะต้องท ารายงานดงันี ้

● ประสบการณ์คลนิิกระดบัต้นจะต้องอธิบายการท างานด้านกายอปุกรณ์ที่เหมาะสมตอ่ผู้ ป่วยโดยแสดงให้เห็นถึง
วิธีการการใช้ทกัษะเชิงจริยธรรมวิชาชีพ สทิธิผู้ ป่วย มนษุยสมัพนัธ์ที่ดีในการดแูลรักษาผู้ ป่วย รวมถึงระบบการ
ท างานของหนว่ยงานกายอปุกรณ์ที่ปฏิบตัิอยู่ 

● ประสบการณ์คลนิิกระดบักลางจะต้องอธิบายการท างานด้านกายอปุกรณ์ที่เหมาะสม โดยแสดงความเห็นในการ
ดแูลรักษาผู้ ป่วยแบบองค์รวมด้วยการใช้ทกัษะเชิงจริยธรรมวิชาชีพ สทิธิผู้ ป่วย มนษุยสมัพนัธ์ทีด่ีในการดแูลรักษา
ผู้ ป่วย อธิบายการดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวมร่วมกบัวชิาชีพตา่งๆ 

● ประสบการณ์คลนิิกระดบัสงูจะต้องอธิบายการท างานด้านกายอปุกรณ์ที่เหมาะสม โดยแสดงความเห็นในการดแูล
รักษาผู้ ป่วยแบบองค์รวมด้วยการใช้ทกัษะเชิงจริยธรรมวิชาชีพ สทิธิผู้ ป่วย มนษุยสมัพนัธ์ที่ดีในการดแูลรักษาผู้ ป่วย 
อธิบายการดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวมร่วมกบัวิชาชีพตา่งๆวิธีการบริหารจดัการในหนว่ยงานเพื่อการจดัหาวสัดอุปุกรณ์
ในการให้บริการผู้ ป่วยในการสง่มอบกายอปุกรณ์เสริม/เทียมขัน้สงู  

● หากนกัศกึษาสง่รายงานช้ากวา่ก าหนดสง่ 1 วนั จะถกูหกัคะแนน 10% ของคะแนนที่ได้ 
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3.การน าเสนอเคส 40% 
นกัศกึษาจะต้องน าเสนอกรณีศกึษาที่ได้รับในรายวิชานัน้จ านวน 1 คน ท่ีไมใ่ช่กรณีศกึษาที่ได้ท ารายงานในการสง่ชิน้งานวิชา
ภาคปฏิบตัิ และไม่ใช่กรณีศึกษาที่น าเสนอในวิชาภาคปฏิบตัิ โดยสามารถเลือกกรณีศึกษาจาก 1 ใน 3-6 ชิน้งานตามที่
ก าหนดในแตล่ะรายวิชาเพื่อน าเสนอตอ่อาจารย์และ/หรือนกัศึกษาร่วมชัน้เรียนในระยะเวลาที่ก าหนดก่อนจบภาคการศึกษา 
โดยน าเสนอภายหลงัจากที่ได้สง่รายงานชิน้งานเรียบร้อยแล้ว ในการน าเสนอเคสจะต้องประกอบด้วยเนือ้หาตัง้แต่การตรวจ
ประเมินคนไข้ การออกแบบอปุกรณ์ (Prescription) และทางเลอืกอื่นหากไม่มีข้อจ ากดั (Ideal prescription) ผลการประเมิน
การลองอปุกรณ์และการแก้ไข การวางแผนการรักษาและการติดตามผล และข้อเสนอแนะอื่นๆ  โดยน าเสนอใน 15 นาที และ
นกัศกึษาจะต้องตอบค าถามอาจารย์และ/หรือ นกัศกึษาร่วมชัน้เรียน ในเวลาประมาณ 15 นาที การประเมินการน าเสนอเคส 
จะประเมินตามแบบฟอร์มการประเมินการน าเสนอเคส ซึง่จะมีการประเมินเนือ้หาการน าเสนอว่าครบถ้วนและถกูต้องหรือไม ่
มีการประเมินทักษะการน าเสนอซึ่งรวมถึงการใช้ภาษา เนือ้หา  และประเมินการตอบค าถามว่าสามารถตอบค าถามได้
ครบถ้วนและถกูต้องหรือไม ่หรือต้องให้อาจารย์ช่วยแนะน าก่อนการตอบค าถามหรือไม่ 
 
4. จิตพิสัย 10% 
นกัศกึษาจะต้องสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามก าหนด และจะต้องมีสว่นร่วมในการเข้าฟังและร่วมอภิปรายในชว่งการน าเสนอ
เคสของเพื่อนในชัน้เรียน  
การประเมินผล 

1. เกณฑ์ผา่นคือได้คะแนนมากกวา่ 60% 
2. คะแนนรวมทัง้รายวิชาน้อยกวา่ 60% ลงทะเบียนเรียนซ า้ในช่วงภาคการศกึษาภาคฤดรู้อนหรือในภาคการศกึษา

ถดัไป 
 

วิชาโครงการวิจัย 
1. การจัดการเรียนการสอน 

1.1 จดัท าโครงร่างงานวิจยัแบบรูปเลม่ 
1.2 น าเสนอโครงร่างงานวจิยั 
1.3 จดัท ารูปเลม่งานวจิยั 
1.4 น าเสนอผลงานวิจยั 
1.5 รายงานผลการท าวิจยัประจ าเดือน 

2. การวัดและประเมินผล 
2.1 ประเมินรายงานโครงร่างงานวจิยั 20% 
2.2 ประเมินการน าเสนอโครงร่างงานวิจยั 20% 
2.3 ประเมินรูปเลม่งานวิจยั 20% 
2.4 ประเมินการน าเสนอผลงานวิจยั 20% 
2.5 ประเมินรายงานผลการท าวิจยัประจ าเดือน 20% 
หมายเหตุ 

1. คะแนนรวมทัง้รายวิชา 50-59.4% จะมีสทิธ์ิในการสอบซอ่มจ านวน  1 ครัง้ 
2. คะแนนรวมทัง้รายวิชาน้อยกวา่ 50% จะต้องลงทะเบียนเรียนซ า้ 
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3.8 การเตรียมตัวในการเรียนทางระบบออนไลน์ 

ในการเรียนในหลกัสตูรกายอปุกรณศาสตรบณัฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) นัน้จะใช้เทคโนโลยีมาเป็นสว่น
ช่วยพืน้ฐานในการเรียน สิง่หนึง่ทีส่ าคญันัน้คือเคร่ืองมอืหรืออปุกรณ์  โดยอปุกรณ์การเรียนนัน้จะเเบง่ออกเป็นอปุกรณ์ที่เป็น
ฮาร์ดเเวร์ เเละอปุกรณ์ซอฟต์แวร์ ท่ีนกัศกึษาจ าเป็นจะต้องเตรียมตวัก่อนทีจ่ะเรียนทางไกล  
หมายเหตุ : 
ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีประกอบขึน้เป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ มีลกัษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็น
ด้วยตาและสมัผสัได้ เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เคร่ืองพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น  
ซอฟต์แวร์ (software) หมายถงึชดุค าสัง่หรือโปรแกรมทีใ่ช้สัง่งานให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
 
3.8.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
3.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
นกัศกึษาต้องเตรียมคอมพวิเตอร์แบบตัง้โต๊ะหรือแบบพกพา เพื่อใช้ในการเรียนและค้นคว้าข้อมลูตลอดหลกัสตูร ซึง่นกัศกึษา
สามารถใช้คอมพวิเตอร์ทีม่ีสเปคพืน้ฐานตามท้องตลาดทัว่ไป ที่สามารถใช้อินเทอร์เนต็ได้ที่ความเร็วขัน้ต ่า 10Mb/s  และ
จ าเป็นต้องมีการลงโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนและสอบ โดยนกัศกึษาจะได้ท าการตรวจสอบความพร้อมและติดตัง้โปรแกรม
โดยเจ้าหน้าที่ IT ในวนัปฐมนิเทศ เช่น โปรแกรม Safe Exam Browserโปรแกรม Polycom RealPresence Desktop และ
โปรแกรม Free2X Webcam Recorder เป็นต้น 

 
             
3.8.1.2 กล้องเว็บแคม  
กล้องเว็บแคมเป็นอปุกรณ์ที่นกัศกึษาจ าเป็นต้องเตรียมเพื่อใช้ในการสอบภาคทฤษฎีน าเสนองานและใช้ในการซกัถาม
อาจารย์ กล้องควรสามารถถา่ยภาพได้ที่ความละเอียดอยา่งน้อยระดบั HD (1280 X 720 พิกเซล) 
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3.8.1.3 ไมโครโฟนและหูฟัง 
นกัศกึษาจ าเป็นต้องเตรียมไมโครโฟนและหฟัูงเพื่อท่ีจะใช้ในการสือ่สารกับอาจารย์ผู้สอนหรือกบัเพื่อนร่วมชัน้ 

 
อุปกรณ์ซอฟแวร์ 
3.8.1.4   โปรแกรม “Safe Exam Browser” 
โปรแกรมนีจ้ะถกูใช้เมื่อนกัศกึษาท าข้อสอบในโปรแกรม โดยฝ่ายผู้ดแูลจะสง่ลงิค์ข้อสอบออนไลน์ให้กบันกัศกึษา พร้อมกบั
รหสัผา่นก่อนสอบผา่นอีเมลของนกัศกึษา เมื่อนกัศกึษาเข้าท าข้อสอบในระบบ โปรแกรมจะถกูลอ็กไมใ่ห้ออกจากโปรแกรม
สอบนี ้เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้นกัศกึษาเข้าสูโ่ปรแกรมอื่นๆขณะท าข้อสอบจนกวา่จะได้รหสัปลดลอ็กซึง่จะได้จากเจ้าหน้าทีค่มุสอบ
หลงัท าข้อสอบเสร็จเรียบร้อย 
  
  
  

 

 

 

 

3.8.1.5       โปรแกรม “Polycom” 
Polycom เป็นโปรแกรมจดัประชมุทางไกลท่ีใช้สือ่สารออนไลน์ระหวา่งฝ่ายผู้ดแูลกบันกัศกึษา ซึง่จ าเป็นต้องใช้ก่อนท าข้อสอบ 
ระหวา่งท าข้อสอบและหลงัท าข้อสอบ อีกทัง้โปรแกรมPolycom ยงัใช้ในการสงัเกตการณ์ระหวา่งการท าข้อสอบของนกัศกึษา
อีกด้วย 
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3.8.1.6 โปรแกรม “Free2X Webcam Recorder” 
โปรแกรมนีใ้ช้เพื่อบนัทกึภาพนกัศกึษาและคอมพิวเตอร์ระหวา่งท าการสอบเพื่อความโปร่งใสในการสอบ โดยภาพจะถกูบนัทกึ
จากกล้องWebcamที่ตอ่จากคอมพิวเตอร์ของนกัศกึษา ก่อนเร่ิมท าการสอบนกัศกึษาจะได้รับค าสัง่จากเจ้าหน้าทีใ่ห้เร่ิมการ
บนัทกึและจะได้รับค าสัง่หยดุบนัทกึเมื่อท าการสอบแล้วเสร็จ 
 

 
 

 หมายเหตุ: วิธีการลงโปรแกรมตา่งๆ ทางทีมผู้ดเูเลจะเป็นผู้สง่ให้นกัศกึษาในวนั
ปฐมนิเทศ                                                                                 
 

3.8.2 คู่มือการใช้เเพลตฟอร์มออนไลน์ 

การเข้าถงึบทเรียนบนแพลตฟอร์ม (ระบบปฎิบตัิการกลางของหลกัสตูร)บทเรียนจะถกูบนัทกึไว้ที่ระบบกลางของ
หลกัสตูร โดยจะถกูปลอ่ยให้นกัศกึษาเรียนได้ตามความสอดคล้องของเนือ้หา โดยการปลอ่ยเนือ้หาลงบนแฟลตฟอร์มนัน้ จะ
ปลอ่ยครัง้ละ 2 สปัดาห์ การเข้าถงึเนือ้หาการเรียนผา่นแพลตฟอร์ม มีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1.   การเข้าสูแ่พลตฟอร์มนัน้ นกัศกึษาจ าเป็นต้องเข้าผา่น VPN โดยสามารถโหลด VPN ทางเว็บไซต์
http://muit.mahidol.ac.th/online.htm จากนัน้เลอืกคูม่ือการเช่ือมตอ่ VPN ตามระบบปฏิบตัิการท่ีนกัศกึษาใช้งานอยู ่จากนัน้
ท าตามขัน้ตอนในไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา 
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2.  หลงัจากเข้า VPN แล้ว เข้าสูเ่ว็บไซต์ http://10.7.2.201/sec/ จากนัน้ ให้ลงช่ือเข้าใช้ระบบโดยกรอก username และ 
password ด้านขวาบนและกด Log in เพื่อเข้าสูร่ะบบ 

 
 

2. เมื่อเข้าสูร่ะบบเสร็จแล้ว จากนัน้เลือ่นลงมาด้านลา่งของแพลตฟอร์ม คลกิที่แบบเรียนทางไกล หลกัสตูรกายอปุ
กรณศาสตรบณัฑติ โรงเรียนกายอปุกรณ์สริินธร 

 
 
 

  
 

http://10.7.2.201/sec/
http://10.7.2.201/sec/
http://10.7.2.201/sec/
http://10.7.2.201/sec/
http://10.7.2.201/sec/
http://10.7.2.201/sec/
http://10.7.2.201/sec/
http://10.7.2.201/sec/
http://10.7.2.201/sec/
http://10.7.2.201/sec/
http://10.7.2.201/sec/
http://10.7.2.201/sec/
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4.  จากนัน้เว็บไซต์จะแสดงหน้าหลกัสตูรกายอปุกรณศาสตรบณัฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 

 
 
5.  คลกิเพื่อเข้าสูก่ารเรียนการสอน นกัศกึษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

 
 

6. จากนัน้จะแสดงหน้าตา่งจะแสดงรายละเอียดในการเรียน การพบอาจารย์ผู้สอน การสอบถามปัญหา และรายวชิา
เรียนตา่งๆ 
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7.  และเมื่อเลือ่นลงมา แพลตฟอร์มจะแสดงเนือ้หาการเรียนที่นกัศกึษาต้องเรียนในแตล่ะสปัดาห์ตามตารางเรียน  
จากนัน้นกัศกึษาสามารถคลกิเพือ่เข้าสูร่ายวชิาที่ต้องการเรียน

 
 
 
8.   เมื่อนกัศกึษาคลกิเข้าสูใ่นแตล่ะวิชา แพลตฟอร์มจะแสดงค าอธิบายรายวชิา และรายละเอียดตา่งๆ จากนัน้คลกิปุ่ ม ถดัไป 
เพื่อเข้าสูเ่นือ้หารายวชิา 
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8.1             โดยในแตล่ะเนือ้หารายวชิาโดยจะแบง่เป็น วดิีโอการสอน เอกสารการเรียน อาจารย์ผู้สอน 

 
 

ตวัอยา่ง วิดีโอประกอบการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิดีโอการสอน 

 
 
เอกสารการเรียน 

 

 
อาจารย์ผู้สอน 
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8.2             นกัศกึษาสามารถจบบทเรียนได้ โดยคลกิ กลบัสู ่หน้าแรก เพื่อดรูายวิชาตอ่ไป 

 
 
9. เมื่อนกัศกึษากลบัสูห่น้าแรก ด้านลา่งของรายวชิาในแตล่ะสปัดาห์จะมแีบบทดสอบ (Quiz) เพื่อประเมินความเข้าใจของ
นกัศกึษา 

 
 

10. ในกรณีที่บางรายวชิาทีม่ีงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) จะมีบลอ็ค Assignment แยกออกมา 
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3.9 การเตรียมตัวในการเรียนภาคปฏิบัติ 

เมื่อนกัศกึษาลงทะเบียนรายวชิาภาคปฏิบตัิ นกัศกึษาจะต้องจดัหาผู้ ป่วยหรือกรณีศกึษา เพื่อเตรียมการท าชิน้งานในรายวิชา
ให้ครบตามจ านวนที่ระบไุว้ ภายในภาคการศกึษาที่ลงทะเบยีน ดงัรายการดงันี ้
 

รหัสวิชา ชื่อวชิา จ านวน

กรณีศึกษา 

ลักษณะของกรณีศึกษา หมายเหตุ 

SISD 272 
ศรศก 

๒๗๒ 

Foot and Ankle 
Foot Orthotic 
Practice 
ปฏิบตัิการกาย

อปุกรณ์เสริม

ระดบัเท้าและข้อ

เท้า 

2 1. ชิน้งานอปุกรณ์เสริมเท้า ส าหรับผู้ที่มีความ
ผิดปกติของเท้า เช่น อุ้งเท้าแบน อุ้งเท้าสงู รอง
ช า้ ข้อเท้าผิดรูป ปวดหวักระดกูเท้า ฯลฯ และ 
2. ชิน้งานอปุกรณ์เสริมระดบัข้อเท้า ส าหรับผู้ที่

มีความผิดปกติของข้อเท้า เช่น ข้อเท้าบิดผิดรูป 

เท้าปกุ กล้ามเนือ้ข้อเท้าออ่นแรงข้อเท้าหลวม 

เท้าตก ข้อเท้าเกร็งและเขยง่ ฯลฯ 

- 1 คนส าหรับท าชิน้งานและ
รายงาน 
- 1 คนส าหรับท าชิน้งานและการ

น าเสนอเคส 

(FO 1 เคสและ AFO 1 เคส)  

SISD 282 
ศรศก 

๒๘๒ 

Transtibial 
Prosthetics 
ปฏิบตัิการกาย

อปุกรณ์เทียม

ระดบัใต้เขา่ 

1 คนพิการขาขาดระดบัใต้เขา่ - อยา่งน้อย 1 คนส าหรับท า
ชิน้งาน รายงาน 
และการน าเสนอเคส 

SISD 362 
ศรศก 

๓๖๒ 

Upper limb 
Orthotic and 
Prosthetic 
Practice 
ปฏิบตัิการกาย

อปุกรณ์เสริมและ

เทียมระดบัแขน 

1 1. ชิน้งานกายอปุกรณ์เสริมแขน ส าหรับผู้ ป่วยที่
มีความผิดปกติของนิว้มือ มือ ข้อมือ แขน 
ข้อศอก ต้นแขน ข้อไหล ่เช่น ภาวะกล้ามเนือ้
ออ่นแรง กล้ามเนือ้ยดึเกร็ง 
หรือ  
2. ชิน้งานกายอปุกรณ์เทยีมระดบัแขน ส าหรับ

คนพิการแขนขาด ระดบัข้อมือ ใต้ศอก ศอก 

เหนือศอก ระดบัข้อไหล ่หรือเหนอืระดบัข้อไหล ่

- อยา่งน้อย 1 คนส าหรับท า
ชิน้งาน รายงาน 
และการน าเสนอเคส 

 
SISD 372 
ศรศก 

๓๗๒ 

 
Lower Limb 
Orthotic 
Practice 

 

1 

 

1. ชิน้งานอปุกรณ์เสริมขา ส าหรับผู้ที่มีความ

ผิดปกติของข้อเท้า ร่วมกบัความผิดปกติของข้อ

 
- อยา่งน้อย 1 คนส าหรับท า
ชิน้งาน รายงาน 
และการน าเสนอเคส 
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ปฏิบตัิการกาย

อปุกรณ์เสริม

ระดบัขา 

เขา่และข้อสะโพก  เช่น ผู้ ป่วยที่เป็นโปลโิอที่ข้อ

เขา่ทรุดตวั ผู้ ป่วยไขสนัหลงับาดเจ็บระดบัต า่

กวา่ T10 ลงมา ผู้ ป่วยสมองพกิารท่ียงัสามารถ

ประคองตวัยืนได้ ฯลฯ 

SISD 374 
ศรศก 

๓๗๔ 

Spinal Orthotic 
Practice 
ปฏิบตัิการกาย

อปุกรณ์เสริม

ระดบัล าตวั 

1 ผู้ ป่วยกระดกูสนัหลงัคด กระดกูสนัหลงัเคลือ่น

ตัง้แตร่ะดบัอกลงมา กระดกูสนัหลงัโก่ง แอน่ 

ผิดรูป 

- อยา่งน้อย 1 คนส าหรับท า
ชิน้งาน รายงาน 
และการน าเสนอเคส 

SISD 382 
ศรศก 

๓๘๒ 

Transfemoral 
Prosthetic 
Practice 
ปฏิบตัิการกาย

อปุกรณ์เทียม

ระดบัเหนือเขา่ 

1 คนพิการขาขาดระดบัเหนือเขา่ - อยา่งน้อย 1 คนส าหรับท า
ชิน้งาน รายงาน 
และการน าเสนอเคส 

SISD 482 
ศรศก 

๔๘๒ 

Lower Limb 
Disarticulation 
Prosthetic 
Practice 
ปฏิบตัิการกาย

อปุกรณ์เทียม

ระดบัผา่นข้อเท้า 

ข้อเขา่ และข้อ

สะโพก 

1 คนพิการขาขาดระดบัข้อเท้า (syme) ระดบัข้อ

เขา่ ระดบัข้อสะโพก หรือระดบักระดกูเชิงกราน 

- อยา่งน้อย 1 คนส าหรับท า
ชิน้งาน รายงาน 
และการน าเสนอเคส 
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3.10 การเตรียมตัวในการเรียนวิชาประสบการณ์คลนิิก 

เมื่อนกัศกึษาลงทะเบียนรายวชิาประสบการณ์คลนิิก นกัศกึษาจะต้องจดัหาผู้ ป่วยหรือกรณีศกึษา เพื่อเตรียมการท าชิน้งานใน
รายวชิาให้ครบตามจ านวนท่ีระบไุว้ภายในภาคการศกึษาที่ลงทะเบียน โดยจะต้องไมเ่ป็นกรณีศกึษาเดยีวกนักนัรายวิชา
ภาคปฏิบตัิที่ลงทะเบียนในภาคการศกึษาเดียวกนั ดงัรายการดงันี ้
 

รหัสวิชา ชื่อวชิา จ านวน

กรณีศึกษา 

ลักษณะของกรณีศึกษา หมายเหตุ 

SISD 
391 
ศรศก 

๓๙๑ 

Elementary 
Clinical 
Practice 
ประสบการณ์

คลนิิกระดบั

ต้น 

2-3 1.ชิน้งานอปุกรณ์เสริมขา ส าหรับผู้ที่มีความ
ผิดปกติของข้อเท้า ร่วมกบัความผิดปกติของข้อเขา่
และข้อสะโพก  เช่น ผู้ ป่วยที่เป็นโปลโิอที่ข้อเขา่ทรุด
ตวั ผู้ ป่วยไขสนัหลงับาดเจ็บระดบัต ่ากว่า T10 ลง
มา ผู้ ป่วยสมองพิการท่ียงัสามารถประคองตวัยืนได้ 
ฯลฯ 
หรือคนพิการขาขาดระดบัเหนือเขา่ 
2-3. ชิน้งานอปุกรณ์เสริมเท้า ส าหรับผู้ที่มีความ

ผิดปกติของเท้า เช่น อุ้งเท้าแบน อุ้งเท้าสงู รองช า้ 

ข้อเท้าผิดรูป ปวดหวักระดกูเท้า ฯลฯ 

หรือชิน้งานอปุกรณ์เสริมระดบัข้อเท้า ส าหรับผู้ที่มี
ความผิดปกตขิองข้อเท้า เช่น ข้อเท้าบิดผิดรูป เท้า
ปกุ กล้ามเนือ้ข้อเท้าออ่นแรง ข้อเท้าหลวม เท้าตก 
ข้อเท้าเกร็งและเขยง่ ฯลฯ 

2-3 คนส าหรับท า 3 ชิน้งานและ

รายงาน 

SISD 
491 
ศรศก 

๔๙๑ 

Intermediate 
Clinical 
Practice 
ประสบการณ์

คลนิิก

ระดบักลาง 

2-4 1. ชิน้งานอปุกรณ์เสริมขา ส าหรับผู้ที่มีความ
ผิดปกติของข้อเท้า ร่วมกบัความผิดปกติของข้อเขา่
และข้อสะโพก  เช่น ผู้ ป่วยที่เป็นโปลโิอที่ข้อเขา่ทรุด
ตวั ผู้ ป่วยไขสนัหลงับาดเจ็บระดบัต ่ากวา่ T10 ลง
มา ผู้ ป่วยสมองพิการท่ียงัสามารถประคองตวัยืนได้ 
ฯลฯ 
2.คนพิการขาขาดระดบัเหนือเขา่ 
 
3 -4. ชิน้งานอปุกรณ์เสริมเท้า ส าหรับผู้ที่มีความ
ผิดปกติของเท้า เช่น อุ้งเท้าแบน อุ้งเท้าสงู รองช า้ 

2-4 คนส าหรับท า 4 ชิน้งานและ

รายงาน 
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ข้อเท้าผิดรูป ปวดหวักระดกูเท้า ฯลฯ 
หรือชิน้งานอปุกรณ์เสริมระดบัข้อเท้า ส าหรับผู้ที่มี
ความผิดปกตขิองข้อเท้า เช่น ข้อเท้าบิดผิดรูป เท้า
ปกุ กล้ามเนือ้ข้อเท้าออ่นแรง ข้อเท้าหลวม เท้าตก 
ข้อเท้าเกร็งและเขยง่ ฯลฯ 
หรือคนพิการขาขาดระดบัใต้เขา่หรือ คนพิการขา
ขาดระดบัข้อเท้า หรือข้อเขา่ หรือข้อสะโพก 
หรือชิน้งานกายอปุกรณ์เสริมแขน ส าหรับผู้ ป่วยที่
มีความผิดปกติของนิว้มือ มือ ข้อมือ แขน ข้อศอก 
ต้นแขน ข้อไหล ่เช่น ภาวะกล้ามเนือ้ออ่นแรง 
กล้ามเนือ้ยดึเกร็ง 
หรือชิน้งานกายอปุกรณ์เทียมระดบัแขน ส าหรับ
คนพิการแขนขาด ระดบัข้อมือ ใต้ศอก ศอก เหนือ
ศอก ระดบัข้อไหล ่หรือเหนือระดบัข้อไหล ่หรือ 
ผู้ ป่วยกระดกูสนัหลงัคด กระดกูสนัหลงัเคลือ่น

ตัง้แตร่ะดบัอกลงมา กระดกูสนัหลงัโก่ง แอน่ ผิดรูป 

SISD 
492 
ศรศก 

๔๙๒ 

Final Clinical 
Experience 
ประสบการณ์

คลนิิก

ระดบัสงู 

3-6 1. ชิน้งานอปุกรณ์เสริมขา ส าหรับผู้ที่มีความ
ผิดปกติของข้อเท้า ร่วมกบัความผิดปกติของข้อเขา่
และข้อสะโพก  เช่น ผู้ ป่วยที่เป็นโปลโิอที่ข้อเขา่ทรุด
ตวั ผู้ ป่วยไขสนัหลงับาดเจ็บระดบัต ่ากวา่ T10 ลง
มา ผู้ ป่วยสมองพิการท่ียงัสามารถประคองตวัยืนได้ 
ฯลฯ 
2. คนพิการขาขาดระดบัใต้เขา่ 
หรือคนพิการขาขาดระดบัเหนือเขา่ 
หรือคนพิการขาขาดระดบัข้อเท้า หรือข้อเขา่ หรือ
ข้อสะโพก 
3.ผู้ ป่วยกระดกูสนัหลงัคด กระดกูสนัหลงัเคลือ่น
ตัง้แตร่ะดบัอกลงมา กระดกูสนัหลงัโก่ง แอน่ ผิดรูป 
4-6.  ชิน้งานอปุกรณ์เสริมเท้า ส าหรับผู้ที่มีความ
ผิดปกติของเท้า เช่น อุ้งเท้าแบน อุ้งเท้าสงู รองช า้ 
ข้อเท้าผิดรูป ปวดหวักระดกูเท้า ฯลฯ 
หรือชิน้งานอปุกรณ์เสริมระดบัข้อเท้า ส าหรับผู้ที่มี
ความผิดปกตขิองข้อเท้า เช่น ข้อเท้าบิดผิดรูป เท้า
ปกุ กล้ามเนือ้ข้อเท้าออ่นแรง ข้อเท้าหลวม เท้าตก 

3-6 คนส าหรับท า 6 ชิน้งานและ

รายงาน 
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ข้อเท้าเกร็งและเขยง่ ฯลฯ 
หรือชิน้งานกายอปุกรณ์เสริมแขน ส าหรับผู้ ป่วยที่
มีความผิดปกติของนิว้มือ มือ ข้อมือ แขน ข้อศอก 
ต้นแขน ข้อไหล ่เช่น ภาวะกล้ามเนือ้ออ่นแรง 
กล้ามเนือ้ยดึเกร็ง 
หรือชิน้งานกายอปุกรณ์เทียมระดบัแขน ส าหรับ
คนพิการแขนขาด ระดบัข้อมือ ใต้ศอก ศอก เหนือ
ศอก ระดบัข้อไหล ่หรือเหนือระดบัข้อไหล่ 
หรือกรณีศกึษาที่ต้องใช้กายอปุกรณ์เสริมชนิด
พิเศษทีเ่รียนในรายวิชากายอปุกรณ์เสริมขัน้สงู
หรือกรณีศกึษาที่ต้องใช้กายอปุกรณ์เทียมชนิด
พิเศษทีเ่รียนในรายวิชากายอปุกรณ์เทียมขัน้สงู 
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4. การบริการด้านกิจการนักศึกษา 

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัมใิชเ่พียงแคก่ารเรียนรู้ในห้องเรียนเทา่นัน้ การเรียนรู้จากสิง่รอบตวัและการสัง่สมประสบการณ์ที่ได้

จากการเข้าร่วม หรือการจดักิจกรรมนบัเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะเติมเต็มชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลยัของนกัศกึษาให้สมบรูณ์ขึน้ 

โรงเรียนกายอปุกรณ์สนิธรจงึสง่เสริมกิจกรรมนกัศกึษา เพื่อเป็นกลไกในการพฒันานกัศกึษาให้เป็นคนเกง่ในวิชาชีพ รอบรู้

และเช่ียวชาญในวิชาการ มีคณุธรรมและจิตส านกึตอ่สาธารณะ 

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 การปฐมนเิทศเป็นกิจกรรมแรกทีม่ีความส าคญัตอ่นกัศกึษาระบบเรียนทางไกล โดยมีวตัถปุระสงค์ให้นกัศกึษาใหม่
ได้ทราบข้อมลูที่ส าคญั เพื่อให้สามารถปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้องและตรงตามวตัถปุระสงค์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด เช่น สร้างความ
เข้าใจเก่ียวกบัระบบการศกึษาทางไกลและวิธีเรียนด้วยตวัเอง การปรับตวัและการเตรียมความพร้อมในการเรียนซึง่จะชว่ยให้
นกัศกึษาสามารถเรียนได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ โรงเรียนฯได้จดัเตรียมเนือ้หาและกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่
นกัศกึษา นกัศกึษาจะได้ทราบข้อมลูที่จ าเป็นเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั การจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรการศกึษาทางไกล 
กิจกรรมนกัศกึษา กฎระเบยีบด้านการศกึษา วินยันกัศกึษา สวสัดิการนกัศกึษาด้านตา่งๆ รวมไปถึงการแนะน าระบบการให้
ค าปรึกษา และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทัง้เป็นการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการศกึษาทางไกล เพื่อให้
การเรียน การสอน การสือ่สารระหวา่งนกัศกึษาและอาจารย์เป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสทิธิภาพ รวมไปถึงการใช้ห้องสมดุ
เพื่อการค้นคว้าในระบบออนไลน์  
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2. กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ (Welcome party) 
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรได้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชากายอุปกรณ์ทัง้หลกัสูตรปกติ (ภาษาไทย)และ

หลกัสตูรนานาชาติ เพื่อเป็นการรองรับนกัศกึษาตา่งชาติที่มีความสนใจในสาขากายอปุกรณ์ โดยเปิดรับนกัศกึษาปีการศึกษา
ละ 10 คน และเพื่อเป็นการต้อนรับนกัศกึษานานาชาติและนกัศึกษาใหม่ การจดัโครงการครัง้นีจ้ะท าให้นกัศึกษามีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกนัและกนัและนกัศึกษาทัง้สองหลกัสตูรมีโอกาสพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ช่วยสอน รวมถึง
เพื่อให้นักศึกษาทัง้สองหลกัสูตรได้พบปะพูดคุยกันเพื่อสร้างสมัพันธภาพที่ดีต่อกัน อีกทัง้เป็นการเผยแพร่มารยาทและ
วฒันธรรมไทยให้นกัศึกษาต่างชาติได้รับรู้    ผลที่คาดว่าจะได้รับ  คือนกัศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนนกัศกึษาได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาและนกัศกึษาได้พบปะรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  รวมถึงนกัศกึษาตา่งชาติรู้สกึอบอุน่ใจ  

โรงเรียนฯ ได้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชากายอุปกรณ์ทัง้หลกัสตูรไทยและหลกัสตูรนานาชาติ เพื่อเป็นการ
รองรับนกัศกึษาทัง้ไทยและนกัศกึษาตา่งชาติที่มีความสนใจในการศึกษาสาขากายอปุกรณ์ และผลิตบณัฑิตกายอปุกรณ์ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีใจที่จะช่วยเหลอืผู้พิการ ซึง่จะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสงัคมไทย และภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ต่อไป ทัง้นี ้โรงเรียนฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศึกษาไทยและนกัศึกษา
นานาชาติ และเพื่อให้นักศึกษาแต่ละหลกัสตูรได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้รู้จัก
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน และนกัศกึษารุ่นพ่ี อีกทัง้ยงัเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมไทยให้นกัศกึษาตา่งชาติได้รับรู้ 
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3.  พิธีไหว้ครูประจ าปีการศึกษา  
 “การไหว้ครู” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกนัมายาวนาน  เพราะครู คือ ผู้ที่มีบทบาท
ส าคญัในการอบรมสัง่สอนศิษย์ ทัง้ในด้านความรู้ คณุธรรม และจริยธรรม ซึ่งในการเรียนการสอนของโรงเรียนกายอปุกรณ์สิ
รินธร ประกอบไปด้วยครูผู้สอนซึง่เป็นคณะผู้ท างานสว่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกบัครูผู้สอนชาวต่างชาติ
ที่เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านกายอปุกรณ์ ซึง่บคุคลที่กลา่วมาทัง้หมดนีต้า่งก็ล้วนมบีทบาทในการเป็นครูผู้สอนทัง้ด้านความรู้ ความมี
คณุธรรม และจริยธรรม ให้มีกบันกัศกึษาทัง้สิน้ พิธีไหว้ครูนีจ้ึงจดัขึน้เพื่อเป็นการระลกึถึงพระคณุของคณาจารย์  รวมถึงแสดง
ความกตญัญกูตเวทีตอ่ครูอาจารย์ที่ได้อบรมสัง่สอนศิษย์  ทัง้นีย้งัเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ
สบืไป ซึง่ผลที่ได้รับคือนกัศกึษาได้ร าลกึถึงพระคณุครู อาจารย์ และได้สบืทอดประเพณีไทยที่มีมาแตโ่บราณกาล  
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4.  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษากายอุปกรณ์ “Oops Trip ” 
ทกัษะทางสงัคมเป็นปัจจัยส าคญัที่จะช่วยให้นกัศึกษาประสบความส าเร็จในอนาคต กิจกรรมพฒันาทกัษะทาง

สงัคมของนกัศึกษากายอุปกรณ์ เปิดโอกาสให้นกัศึกษาไทย และต่างชาติในทกุชัน้ปี รวมทัง้อาจารย์ และบคุลากรโรงเรียน
กายอปุกรณ์สิรินธร ได้มีโอกาสพบปะท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีจุดประสงค์เพื่อพฒันาให้นกัศึกษารู้จกัตนเอง รู้จกัผู้อื่น การ
ท างานเป็นทีม การแสดงออกในท่ีสาธารณะอยา่งเหมาะสม รวมทัง้เป็นการอบรมปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมและ การตระหนกั
ถึงความส าคญัของวิชาชีพกายอปุกรณ์  
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5.  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้แก่บัณฑิตทุกคน โดยพิธีดังกล่าวมี
วตัถปุระสงค์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรตคิณุ และแสดงความยินดีแก่บณัฑิตที่จบ อีกทัง้เพื่อรักษาวฒันธรรมทางการศกึษาอีก
ด้วยผลที่ได้รับจากพิธีพระราชทานปริญญาบตัร คือ บณัฑิตมีความภาคภูมิใจและเกิดความซาบซึง้ใจ  รวมถึงเป็นเกียรติ
ประวตัิแก่ครอบครัวด้วย  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  พิธีมอบใบประกอบโรคศิลปะและพิธีกล่าวค าสตัย์ปฏิญาณของนักกายอุปกรณ์  
 ในทกุๆปีโรงเรียนฯ ก าหนดให้มีพิธีมอบใบประกอบโรคศิลปะและพิธีกลา่วค าสตัย์ปฏิญาณของนกักายอปุกรณ์ พิธีนี ้
จัดขึน้เพื่อให้บณัฑิตกายอุปกรณ์ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ พร้อมให้ตระหนกัถึงเกียรติและศกัดิ์ศรีแห่ง
วิชาชีพ อีกทัง้ได้ร่วมกนักลา่วค าสตัย์รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอปุกรณ์ เพื่อสร้างเจต
คติที่ดีให้แก่นกัศกึษากายอปุกรณ์และบณัฑิตกายอปุกรณ์ 
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 7. กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 
 กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงเป็นกิจกรรมที่จดัขึน้เพื่อปลกูฝังวฒันธรรม ความภมูิใจ รวมถึงการตระหนกัในความเป็น
มหาวิทยาลยัมหิดลให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่  เพราะเสียงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกและความผู กพันได้ดี  
นอกจากนีก้ารจดักิจกรรมร้องเพลงยงัเสริมสร้างทกัษะในการเข้าสงัคมให้กบันกัศกึษาที่ใหม ่ทัง้ในสว่นของการแสดงออก และ
แลกเปลีย่นทศันคติซึง่กนัและกนั ตลอดจนเปิดโอกาสให้นกัศกึษาเข้าใหมไ่ด้เรียนรู้และเข้าใจซึง่กนัและกนั ซึ่งก่อให้เกิดความ
ผกูพนัและความสามคัคีเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในที่สดุ  
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8.  กิจกรรมท าธงและออกรับบริจาคเน่ืองในวันมหดิล 
 วนัท่ี 24 กนัยายน เป็นวนัคล้ายวนัทิวงคต(เสยีชีวิต)ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
(กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"การท าธงและออกรับบริจาคเนื่องในวนัมหิดล วตัถปุระสงค์ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของ
สมเด็จพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือผู้ ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้างความรัก ความสามคัคีของนกัศึกษาแพทย์
และโรงเรียนในสงักดั เพื่อแสดงความรัก และแสดงความส านกึตอ่สถาบนั เพื่อสร้างเสริมทกัษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
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9.  กิจกรรมค่ายคนท าขา 
 กายอปุกรณศาสตรบณัฑิตเป็นหลกัสตูรที่เปิดใหม่ และยงัไม่เป็นที่รู้จักมากนกัทัง้ส าหรับนกัเรียนและบคุคลทัว่ไป  
ทัง้ๆที่เป็นสายงานที่มีความส าคญัต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึน้  คณะสโมสรนกัศึกษากายอปุกรณ์จึงจัด
กิจกรรม “ค่ายแนะน าโรงเรียนกายอปุกรณ์สิรินธร” ขึน้เพื่อแนะน าหลกัสตูรกายอปุกรณ์ให้แก่นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลาย  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถกูต้องเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรนี ้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อให้ตรงกบัความใฝ่ฝันและความตัง้ใจของนกัเรียน  อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มบคุลากรเพื่อ
พฒันาสายงานด้านกายอปุกรณ์ตอ่ไปในอนาคต ซึง่วตัถุประสงค์ในการจดัท าค่ายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง
ในการเรียนการสอนหลกัสตูรกายอปุกรณ์  และแนะแนวการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรีส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย รวมถึงเพื่อประชาสมัพนัธ์โรงเรียนและสายงานด้านกายอปุกรณ์ให้เป็นท่ีรู้จกักว้างขวางเพิ่มมากขึน้  
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10.  กิจกรรมจิตอาสา  
 จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจแหง่การให้ อาจจะเป็นการให้สิง่ของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลอืด้วยก าลงัแรง ก าลงัสมองเป็น
การเสยีสละ เพื่อมีสว่นร่วมในการสร้างสิง่ดีๆแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลอื ซึง่จะท าให้สงัคมเกิดประโยชน์ เป็นสังคมแห่งการ
พึ่งพาอาศยักัน และสงัคมมีความสขุมากขึน้จากการได้เป็นผู้ ให้  โรงเรียนฯได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของงานอาสาสมคัร
ช่วยเหลือสงัคม ที่ต้องเกิดการปลกูฝังความรู้สึกของการเป็นผู้ ให้แก่นักศึกษากายอุปกรณ์ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาขึน้เป็น
ประจ าทกุปี ภายใต้การด าเนินงานของสโมสรนกัศึกษา นอกจากนีโ้รงเรียนอายอปุกรณ์สิรินธรยงัสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ 
ให้นกัศกึษาได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จดัโดยหนว่ยงานอื่นๆ เพื่อให้นกัศกึษาได้พ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคมอยา่งตอ่เนื่อง  
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ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

โรงเรียนฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา ซึ่งต้องปรับตัวในสภาพการเรียนรู้ใหม่ๆ 
ตลอดจนความวิตกกงัวลในระหวา่งการศกึษา ซึง่สิง่เหลา่นีอ้าจเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนได้ ดงันัน้ โรงเรียนฯ  จึงมีบริการแนะ
แนวให้ค าปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลอืและแนะแนวทางในการลดความวิตกกงัวล เพิ่มความเข้าใจและตระหนกัรู้ในตนเอง 
สามารถเข้าใจปัญหาและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม โดยนกัศึกษาสามารถขอรับบริการได้โดยตรงจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ผา่นทางอีเมลหรือโทรศพัท์ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์(E-portfolio) 

ระบบ E-portfolio เป็นระบบส าหรับจดัเก็บข้อมลูผลการเรียนรวมทัง้ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษา โดย
สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ในระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (Siriraj Campus Management System, SiCMS) 

โรงเรียนฯ  ได้น าระบบ E-portfolio มาใช้ในการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของบัณฑิตกายอปุกรณ์ทัง้ 6 ประการ 
ได้แก่  ความรู้ความสามารถ (Competency) ที่บณัฑิตแสดงออกถึงความเป็นนกักายอปุกรณ์ที่พร้อมท างานเพื่อสงัคม ความรู้
ทางวิชาชีพ (Professional knowledge) ทกัษะทางวิชาชีพ (Professional skill) เจตคติของความเป็นนกักายอปุกรณ์ที่ดี และ
ทักษะพืน้ฐาน 3 ทักษะ ซึ่งป็นพืน้ฐานของบัณฑิตที่เป็นที่ประสงค์ของสังคมยุคปัจจุบัน ได้แก่ Information, Media, 
Technology skills; Learning and Innovation skills; Leadership and Life skills ซึง่เมื่อน าอกัษรตวัแรกของคณุลกัษณะ 6 
ประการมาเรียบเรียงจะได้ค ายอ่วา่ “SKILLS” และเพื่อให้นกัศกึษากายอปุกรณ์จบไปเป็นบณัฑิตที่สมบรูณ์พร้อมในทกุๆด้าน 
งานกิจการนกัศึกษาจึงมีการสง่เสริมให้นกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะได้บรรลตุามทกัษะที่คณะได้ก าหนดไว้ อีกทัง้
ก าหนดให้ภายหลงัจากการเข้าร่วมกิจกรรมในทกุกิจกรรมนกัศึกษาจ าเป็นต้องเขียนการสะท้อนคิด(Reflection) ในระบบ E-
Portfolio เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบและประเมินถึงสิง่ที่นกัศกึษาได้รับในการท ากิจกรรมนัน้ๆ 
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5. ระเบียบข้อบังคบั 

5.1 ข้อปฏิบัติในการสอบส าหรับนักศึกษา  

เพื่อให้การสอบของนกัศกึษาหลกัสตูรกายอปุกรณศาสตรบณัฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คณะกรรมการหลกัสตูรจึงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิส าหรับนกัศกึษา โดยให้ปฏิบตัิตาม

ประกาศของโรงเรียนกายอปุกรณ์ดงันี ้  

- ประกาศโรงเรียนกายอปุกรณ์สริินธร เร่ืองข้อปฏิบตัิในการสอบส าหรับนกัศกึษา (ส าหรับสอบท่ีสถาบนั)  

- ประกาศโรงเรียนกายอปุกรณ์สริินธร เร่ืองข้อปฏิบตัิในการสอบออนไลน์ของนกัศกึษา 

- ประกาศโรงเรียนกายอปุกรณ์สริินธร เร่ืองข้อปฏิบตัิในการสอบภาคปฏิบตัิ 

- แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยัและการลงโทษนกัศกึษาที่ทจุริตในการสอบ 

5.2 การขอความยนิยอมจากผู้ป่วย 

ภาพถ่ายและข้อมลูสว่นตวัของผู้ป่วยเป็นเอกสารสว่นบคุคล ซึง่จะเปิดเผยได้ต้องได้รับความยินยอมจากตวัผู้ ป่วยเอง หรือ

ผู้แทนโดยชอบธรรม ดงันัน้นกัศกึษาทกุคนต้องขอความยินยอมจากผู้ ป่วยในการขอถ่ายรูป หรือน าข้อมลูผู้ ป่วยน ามาใช้เพื่อ

การศกึษา การเขียนในรายงานการท าชิน้งาน และการน าเสนอเคส โรงเรียนกายอปุกรณ์สริินธรแนะน าให้ผู้ขอความยินยอม

ท าความเข้าใจและขอรับการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้ผู้ให้การยินยอมลงนามในแบบฟอร์ม “หนังสอืยนิยอมจาก

ผู้ป่วย ส าหรับการสัมภาษณ์ การถ่ายรูป บันทึกเสียงและด าเนินการเผยแพร่” 

5.3 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหดิล ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อให้นกัศกึษาได้ทราบเก่ียวกบัข้อบงัคบั ที่ทางมหาวิทยาลยัได้ก าหนดเก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญา ซึง่กรณีที่นกัศกึษามี

การสร้างทรัพย์สนิทางปัญญาที่เป็นสว่นหนึง่ในการศกึษาตามหลกัสตูรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั ให้สทิธิใน

ทรัพย์สนิทางปัญญานัน้เป็นของมหาวิทยาลยั ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญา และประโยชน์ที่

เกิดจากทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2554 

5.4 การทุจริตหรือคัดลอกผลงานผู้อื่น 

โรงเรียนกายอปุกรณ์สริินธรมีนโยบายให้นกัศกึษากายอปุกรณ์ทกุคนให้ความส าคญักับจริยธรรมในการท ารายงาน ผลงาน
ทางวชิาการ รวมถึงงานวิจยั โดยไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ดงันัน้ คณะกรรมการหลกัสตูรจงึได้ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับ
นกัศกึษาในการสง่ผลรายงาน ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ การน าเสนอเคส การท าวิจยั หรือผลงานทางวชิาการตา่งๆ โดย
ให้ปฏิบตัิตามประกาศโรงเรียนกายอปุกรณ์สริินธร  เร่ือง ข้อปฏบิัติการและการก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการทุจริต
หรือคดัลอกผลงานของผู้อื่น 
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6. ภาคผนวก 

ค าอธิบายรายวิชา 

ภาคผนวก 1: ค าอธิบายรายวชิา 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป       30 หน่วยกติ 

 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์                     9  หน่วยกติ 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 101 การศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์      3(3-0-6) 
พืน้ฐานของมนษุย์โดยธรรมชาต ิ พฤติกรรม การตัง้ถ่ินฐาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์ สงัคม และ

วฒันธรรม การจดัระเบียบสงัคม และการขดัเกลาทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย  
 
ศรศก 102 การศึกษาทั่วไปด้านสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
 ลกัษณะทัว่ไปของสงัคม การจดัระเบียบและโครงสร้างสงัคม ความส าคญั หน้าที่ และบทบาทของสถาบนั
ตา่ง ๆ ในสงัคม ได้แก่ สถาบนัครอบครัว  สถาบนัการเมืองการปกครอง  สถาบนัเศรษฐกิจ   สถาบนัการศกึษา  และ
สถาบนัศาสนา  รวมทัง้การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม ความมัน่คง และแนวทางการอยูร่อดของสงัคมไทย 
 
ศรศก 103 มนุษย์กบัวัฒนธรรม       2 (2-0-4) 
 ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ และหน้าที่ของวฒันธรรม รูปแบบการเรียนรู้ทางวฒันธรรม บรรทดัฐาน
และการจดัระเบียบทางสงัคม  การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมโลกาภิวตัน์และวฒันธรรมท้องถ่ิน 
 
ศรศก 104 มนุษย์กบัสังคม        2(2-0-4) 

วิธีการและแนวคดิในวิชาสงัคมศาสตร์ที่ใช้ในการศกึษาสงัคมมนษุย์ เช่น ต้นก าเนิดและพฒันาการ                         
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม การผสมผสานทางสงัคม การอยูร่่วมกบัผู้อื่นและความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ 
 
ศรศก 105 มนุษยสัมพนัธ์กับการพัฒนาตน      2(2-0-4) 

ความหมายและหลกัการมนษุยสมัพนัธ์ เทคนคิการพฒันาและสง่เสริมทกัษะด้านมนษุยสมัพนัธ์ การพฒันา
ตนโดยอาศยัมนษุยสมัพนัธ์เพื่อชีวิตและการงานท่ีดี  
 
ศรศก 106 หลักการบริหาร          2(2-0-4) 

พืน้ฐานทางด้านการบริหาร  การท างานเป็นหมูค่ณะ ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ปรัชญาและพฒันาการทาง
ทฤษฎีทางการบริหาร ลกัษณะทัว่ไปของการบริหารเปรียบเทียบ การบริหารราชการและการบริหารธุรกิจ หลกัการ
จดัการองค์กรและกระบวนการ  แนวคิดและรูปแบบของการบริหารงานในสมยัใหม ่
 
ศรศก 107 หลักการสื่อสาร        2(2-0-4) 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสือ่สาร องค์ประกอบของการสือ่สาร ประเภทและรูปแบบของการสือ่สาร การ
สือ่สารบคุคล ซึง่ประกอบด้วย บคุลกิภาพ ทศันคติ และการเรียนรู้ของบคุคล   การสือ่สารมวลชน  การสือ่สารใน
องค์กร  ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การสือ่สารและการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ ปัญหา อปุสรรคของการสือ่สาร และการให้
เหตผุลกบัการสือ่สาร ข้อบกพร่องการให้เหตผุลกบัการสือ่สาร 
 
ศรศก 108 จิตวทิยาทั่วไป        2(2-0-4) 

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจงูใจ การเรียนรู้ บคุลิกภาพ อารมณ์ ทศันคติ  สขุภาพจิต           
การปรับตวั การวดัทางจิตวิทยา และการประยกุต์หลกัจิตวิทยาในชีวิตประจ าวนั 
 
ศรศก 109 หลักเศรษฐศาสตร์       2(2-0-4) 

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จลุภาค  ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ หนว่ยเศรษฐกิจ และกระแส
หมนุเวยีนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การก าหนดขึน้เป็นราคาโดยอปุสงค์และอปุทาน   ทฤษฎีพฤติกรรม
ของผู้บริโภค ทฤษฎีพฤตกิรรมของผู้ผลติ    การตัง้ราคาและผลผลติในตลาดแบบตา่ง ๆ รายได้ประชาชาติ การ
กระจายรายได้ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอ้เงินฝืด ตลาดแรงงานและการวา่งงาน การพฒันาเศรษฐกิจ 
การค้าระหวา่งประเทศ ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย 

  
ศรศก 110 หลักการจัดการ        2(2-0-4) 
 หลกัการและวิธีการบริหารจดัการชีวิตสว่นตวัและกลุม่บคุคลในสงัคมเพื่อได้ใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้
ได้ประโยชน์มากที่สดุ 
  

ศรศก 111 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ       2 (2-0-4) 
 เปรียบเทียบมิติด้านวตัถธุรรม ความรู้คิด และบรรทดัฐานของวฒันธรรมไทย วฒันธรรมตะวนัตก และ
วฒันธรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน้นความเข้าใจข้ามวฒันธรรมและความวิจกัษ์ในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 
ศรศก 112 พลวตัของกลุ่มและการท างานเป็นทีม     2 (2-0-4) 
 ความหมายของพลวตักลุม่ ธรรมชาติและประเภทของกลุม่ พฤติกรรมกลุม่ ทฤษฎีการท างานเป็นทีม 
เทคนิคการพฒันาทีม เทคนิคการท างานเป็นทีม ภาวะผู้น ากลุม่ การสือ่สารของกลุม่ การจดัการความขดัแย้งของกลุม่ 
และมารยาทของกลุม่ 
 

กลุ่มวชิาภาษา  6  หน่วยกติ 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 113 ภาษาอังกฤษระดับพืน้ฐาน      3(3-0-6) 
 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศพัท์ภาษาองักฤษในบริบทที่เก่ียวข้องกบัการใช้ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั    
 
ศรศก 114 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
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 พฒันาทกัษะการฟัง พดู อา่น และเขียนภาษาองักฤษโดยมุง่เน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น และการอา่นเพื่อท าความเข้าใจเนือ้หาวิชาการในศาสตร์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพของนกัศกึษา 
 

ศรศก 115 ภาษาอังกฤษส าหรับวทิยาศาสตร์      3(3-0-6) 
 การศกึษาลกัษณะของบทความ วารสาร และรายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฝึกอา่นและเขียน 
โครงสร้างประโยค ศพัท์ทางเทคนิค การฝึกพดูและฟังเก่ียวกบัข้อมลูทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงตวัเลข ตารางและกราฟ 
  
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                           15   หน่วยกติ 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 116 ชีววทิยาทั่วไป        2 (2-0-4) 
เคมีพืน้ฐานของสิง่มชีีวิตและชีวโมเลกลุของสิง่มีชีวิต  ชีววิทยาระดบัเซลล์  การสร้างพลงังานของเซลล์ พนัธุ

ศาสตร์ โรคทางพนัธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยกุต์ทางการแพทย์ หลกัวิวฒันาการ วิวฒันาการมนษุย์ 
ระบบนิเวศและปัญหาทางมลพษิและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ศรศก 117 เคมีทั่วไป        3(3-0-6) 
โครงสร้างอะตอม พนัธะเคมีแก๊ส ของแข็ง ของเหลว  สารละลาย คอลลอยด์ อณุหพลศาสตร์ เคมี

จลนพลศาสตร์ เคมีสมดลุ เคมีสมดลุของไอออน ไฟฟา้เคมี ตารางธาตปัุจจบุนั  

ศรศก 118 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)  
   

เน้นความเข้าใจพืน้ฐานกฎตา่ง ๆ ทางฟิสกิส์ เวกเตอร์ ระบบอนภุาค ทอร์กการหมนุ โมเมนตมัเชิงมมุ 
กลศาสตร์ของไหล การสัน่การเคลือ่นท่ีแบบคลืน่ คลืน่เสยีง ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และเทอร์โมไดนามิกส์ 
 

ศรศก 119 คณิตศาสตร์ 2(2-0-4)  

ทฤษฎีเซต็, เศษสว่น, สมการเชิงเส้น, สญักรณ์ของเซต็, อสมการเชิงเส้น, เปอร์เซนต์, เลขชีก้ าลงัที่เป็นจ านวน
เต็ม, สญักรณ์วิทยาศาสตร์, สมการคา่สมับรูณ์, อสมการคา่สมับรูณ์, ระบบพิกดัคาร์ทีเซียน, ความสมัพนัธ์, ฟังก์ชนั, 
การท างานของฟังก์ชนั, เส้นตรง, อสมการ 2 มิติ, เรขาคณิต: มมุ, เส้น, พีธากอรัส, สามเหลีย่มมาตรฐาน, สามเหลีย่ม
คล้าย, เส้นแบง่, จดุศนูย์กลาง, ความสงู, พืน้ท่ี, พืน้ท่ีผิว, ปริมาณ, ตรีโกณมิต,ิ สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการ
ลอการิทมึ 
 

ศรศก 120 สถติิศาสตร์ 2(2-0-4)  

แนวคิดและการประยกุต์ความนา่จะเป็นและการแจกแจงความนา่จะเป็นในเหตกุารณ์ตา่ง ๆ การแปลความ
คา่สถิติ  สถิติพรรณนา  การชกัตวัอยา่งเพื่อให้ได้ตวัแทนที่ดขีองประชากรและการน าไปใช้ในการประมาณคา่และการ
ทดสอบสมมตุิฐาน  
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ศรศก 121 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6)  

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศขัน้แนะน า  ทฤษฎี  หลกัการ  แนวคิด  นโยบาย  บทบาท  การประยกุต์ และ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง   ผลกระทบและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติประจ าวนั  กฎหมายเทคโนโลย ี 
จริยธรรมและความมัน่คงของสารสนเทศ  พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกสข์ัน้แนะน า    การค้นหาข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต  และ
การสร้างเว็บเพจ 
 

ศรศก 122 คณิตศาสตร์และสถติิศาสตร์พืน้ฐานประยุกต์ 2(2-0-4)  

แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์และสถิตศิาสตร์ ทกัษะและเทคนคิที่ประยกุต์ใช้ได้ในชีวติประจ าวนั ระบบสมการเชิง
เส้น  เมทริกซ์ ก าหนดการเชิงเส้น  เซตและหลกัการนบั  ความนา่จะเป็นและการตดัสนิใจ  
 

ศรศก 123 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 2(2-0-4)  

วิวฒันาการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลงังานในรูปแบบตา่ง ๆ   
แหลง่พลงังาน   การน าไปใช้และการอนรัุกษ์  สิง่มีชีวิตและพฒันาการของสิง่มชีีวติ  เคมกีบัการเปลีย่นแปลงของโลก  
อาหารและเทคโนโลยีอาหาร  สิง่แวดล้อมและมลภาวะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการขนสง่และการสือ่สาร  
แนวโน้มการพฒันาวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
 

ศรศก 124 เทคโนโลยสีารสนเทศในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4)  

แนะน าคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสงัคมสมยัใหม ่

โครงสร้างพืน้ฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการสือ่สาร ระบบ

ฐานข้อมลูและคลงัข้อมลู 

 

ศรศก 125 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2(2-0-4)  

ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความส าคญัและความสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  อิทธิพลและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ่สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องการแพทย์ สาธารณสขุ เวชระเบียน และเวชสารสนเทศ 

 
ศรศก 126 ฟิสิกส์พืน้ฐานส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)  

กลศาสตร์ อณุหภมูิและความร้อน ของไหล  คลืน่ เสยีงและการได้ยิน ทศันศาสตร์และการมองเหน็ แมเ่หลก็

เบือ้งต้น กลศาสตร์ควอนตมัเบือ้งต้น ฟิสกิส์อะตอม ฟิสกิส์นิวเคลยีร์และกมัมนัตภาพรังส ี

 

ศรศก 127 การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)  
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วิวฒันาการและประวตัขิองเคร่ืองคอมพวิเตอร์ พืน้ฐานการท างานของระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ สว่นประกอบ

ส าคญัของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ระบบปฏิบตัิการและการใช้งาน ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์และการเช่ือมตอ่เครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและกติกาในการเช่ือมตอ่ โครงสร้างของเว็บและภาษาที่ใช้ในการติดตอ่ที่เรียกวา่
เอชทีเอม็แอล เคร่ืองมือค้นหาข้อมลูบนเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ การท างานของอเีมลและการใช้งาน ความปลอดภยับน
เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ ซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ประเภทกระดานอิเลก็ทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์ส าหรับ
การน าเสนอ 

 
ศรศก 128 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)  

แนวคิดของสขุภาพและสิง่แวดล้อม มิติและระดบัของสขุภาพ และปัจจยัทีก่ าหนดสขุภาพและสิง่แวดล้อม การ
ปฏิรูประบบสขุภาพ   การพฒันาเชิงยทุธศาสตร์ส าหรับการเสริมสร้างสขุภาพและสิง่แวดล้อม  การประเมินผลกระทบ
ทางสขุภาพและสิง่แวดล้อม   
 

ศรศก 129 การคิดและวเิคราะห์อย่างใช้เหตุผล 3(3-0-6)  

หลกัการและกฎเกณฑ์การใช้เหตผุลที่ดี  การน าหลกัการและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ มาใช้ในการคดิและการ
วิเคราะห์  การแสดงความคิดในรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อหลกีเลีย่งข้อผิดพลาด 
 
 

ข. หมวดวชิาชีพ/วิชาเฉพาะ                       93 หน่วยกติ 

 
กลุ่มวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์     19 หน่วยกติ 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 231 กายวิภาคศาสตร์   4(3-2-7) 

มหกายวิภาคของร่างกายมนษุย์ในด้านโครงสร้าง  หน้าที่การท างานและความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างตา่ง 
ๆ ของสว่นศีรษะ หน้า และล าคอ    แขน   ผนงัหน้าอกและอวยัวะภายในช่องอก   ผนงัท้องและอวยัวะภายในช่องท้อง  
ผนงัล าตวัทางด้านหลงั  กระดกูสนัหลงัและไขสนัหลงั โครงสร้างตา่ง ๆ ของขา ผนงัเชิงกรานและอวยัวะภายในช่องเชิง
กราน  สมอง  กายวิภาคสว่นผิว 

 
ศรศก 232 สรีรวิทยา 2(1-2-3) 

หน้าที่และกลไกการท างานของระบบต่าง ๆ ในภาวะปกติของร่างกายมนุษย์  เช่น ระบบกล้ามเนือ้และ
กระดกู  ระบบไหลเวียนเลอืด  ระบบหายใจ  ระบบตอ่มไร้ทอ่  ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ  ระบบทางเดินอาหาร เมตาบอลิ
ซมึ และการควบคมุอณุหภมูิกาย 

 
ศรศก 233 พยาธิวทิยา 3(2-2-5) 
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สาเหต ุกลไก และการเปลีย่นแปลงพืน้ฐานของเซลล์และเนือ้เยื่อของร่างกายเมื่อเกิดโรค และพยาธิวิทยาของ
โรคตามระบบที่มคีวามส าคญัและ/หรือพบบอ่ย 

 
ศรศก 234 ชีวกลศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4) 

กลศาสตร์เบือ้งต้นแบบหยดุนิ่งเคลือ่นไหว และหลกัการทางชีวกลศาสตร์ 
 

ศรศก 235 ชีวกลศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4) 

 หลกัชีวกลศาสตร์ของข้อตอ่ตา่งๆ การวเิคราะห์การเคลือ่นท่ีและกลศาสตร์ที่เก่ียวข้องกบักายอปุกรณ์เทียม
และกายอปุกรณ์เสริม 
 

ศรศก 236 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 3(3-0-6)  

ความหมายและวตัถปุระสงค์ของการฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ ป่วย  ทีมงานฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้ ป่วย  หลกัการ
เบือ้งต้นเก่ียวกบัการประเมินและการฟืน้ฟสูภาพผู้ ป่วย   เปา้หมายและหลกัการของการฟืน้ฟ ู   การประเมินด้านการ
ฟืน้ฟ ู  คณุภาพชีวติ   กิจวตัรประจ าวนั  กายภาพบ าบดั  และกิจกรรมบ าบดัในขัน้แนะน า  การตรวจก าลงักล้ามเนือ้  
การตรวจพิสยัของข้อ  การฟืน้ฟสูมรรถภาพของโรคหรือภาวะตา่ง ๆ ที่พบ 
 

ศรศก 237 วิธีการวจิัย 1(1-0-2) 

วิธีการตัง้ค าถามเก่ียวกบัหวัข้อเร่ืองที่สนใจทางกายอปุกรณ์ หลกัการและวิธีการค้นวิเคราะห์และประเมิน
ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัค าถาม วิธีการสงัเคราะห์ค าตอบจากผลการประเมินข้อมลูและการวางแผนงานวิจยัเพื่อตอบ
ค าถามที่สนใจ 

 
 

ศรศก 431 พืน้ฐานด้านจิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์   1(1-0-2) 
 พืน้ฐานด้านจิตวิทยา จิตวิทยาคลนิิก ปฏิกิริยาทางจิตใจตอ่การสญูเสยี วิธีการเข้าหาและตดิตอ่สือ่สารกบั
ผู้ ป่วย/ผู้พิการ 
 
กลุ่มวชิากายอุปกรณ์     74  หน่วยกิต 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 271 กายอุปกรณ์เสริมระดับเท้าและข้อเท้า  3(3-0-6)  

 เทคนิคการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ การประดิษฐ์การจดัท า  การ
ลองสวมและการปรับปรุงกายอปุกรณ์เสริมส าหรับเท้าและข้อเท้าที่ใช้ในโรคหรือภาวะผิดปกติที่เก่ียวข้อง 

 
ศรศก 272 ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริมระดับเท้าและข้อเท้า 4(0-12-4) 

หลกัการและการปฏิบตัิเทคนิคการท ากายอปุกรณ์เสริมส าหรับเท้าและข้อเท้า ตัง้แตก่ารประเมิน การ
พิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ   การประดิษฐ์จดัท า  การลองสวม และปรับปรุงกาย
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อปุกรณ์เสริมส าหรับเท้าและข้อเท้าที่ใช้ในโรคหรือภาวะผิดปกติทีเ่ก่ียวข้องภายใต้การก ากบัดแูล พร้อมทัง้จริยธรรม
วิชาชีพ สทิธิผู้ ป่วย และมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี 
 
ศรศก 281 กายอุปกรณ์เทียมระดับใต้เข่า    3(3-0-6) 

ความบกพร่องทางกาย จิตใจ กบัการท าหน้าที่ของการสญูเสยีระยางค์ในระดบัใต้เขา่  ระดบัการตดัที่ตา่งกนั   
การดแูลทางการแพทย์ การดแูลก่อนและหลงัการผา่ตดั การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและ
วสัดทุี่ใช้หลกัการประดิษฐ์จดัท า การจดัแนว การลองสวมและปรับปรุงกายอุปกรณ์เทียมในระดบัใต้เขา่ 

 
ศรศก 282 ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียมระดับใต้เข่า   4(0-12-4) 

การปฏิบตัิเพื่อดแูลความบกพร่องทางกายจิตใจ  กบัการท าหน้าที่ของผู้ที่สญูเสยีระยางค์ในระดบัใต้เขา่  
ระดบัการตดัที่แตกตา่งกนั  การประเมิน การดแูลทางการแพทย์ การดแูลก่อนและหลงัการผา่ตดั การพิจารณาค าสัง่
การรักษา   ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวสัดทุี่ใช้ หลกัการประดิษฐ์จดัท า การจดัแนว การลองสวม และปรับปรุง
กายอปุกรณ์เทียมในระดบัใต้เขา่ ทัง้จริยธรรมวิชาชีพ สทิธิผู้ ป่วย มนษุยสมัพนัธ์ทีด่ี 

 
ศรศก 361 กายอุปกรณ์เสริมและเทียมระดับแขน     3(3-0-6) 

เทคนิคการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบการประดษิฐ์จดัท าการลองสวม
และปรับปรุงกายอปุกรณ์เสริมและเทียมส าหรับแขนและมือที่ใช้ในโรคหรือภาวะผิดปรกติทีเ่ก่ียวข้อง 
 
ศรศก 362 ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริมและเทียมระดับแขน   4(0-12-4) 

การประยกุต์หลกัการและฝึกปฏิบตัิเทคนิคการท ากายอปุกรณ์เสริมและเทียมส าหรับแขนและมือตัง้แต ่การ
ประเมิน การพจิารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ  การประดิษฐ์จดัท า  และการลองสวมและปรับปรุง
กายอปุกรณ์เสริมและเทยีมส าหรับแขนและมือที่ใช้ในโรคหรือภาวะผิดปรกติที่เก่ียวข้องทัง้จริยธรรมวิชาชีพ สทิธิผู้ ป่วย 
มนษุยสมัพนัธ์ทีด่ ี
 
ศรศก 371 กายอุปกรณ์เสริมระดับขา     3(3-0-6) 

เทคนิคการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ การประดิษฐ์จดัท า การลอง
สวมและปรับปรุงกายอปุกรณ์เสริมขาระดบัเหนือข้อเท้า (เขา่, สะโพก) เท้าและข้อเท้าที่ใช้ในโรคหรือภาวะผิดปรกตทิี่
เก่ียวข้อง 
 

ศรศก 372 ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริมระดับขา    4(0-12-4) 

ประยกุต์หลกัการและการปฏิบตัิเทคนิคการท ากายอปุกรณ์เสริมขาระดบัเหนือข้อเท้า (เขา่, สะโพก) ภายใต้
การก ากบัดแูละการประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบ การประดิษฐ์จดัท า และการลอง
สวมและปรับปรุง กายอปุกรณ์เสริมขาระดบัเหนือข้อเท้า (เขา่, สะโพก) และข้อเท้าที่ใช้ในโรคหรือภาวะผิดปรกติที่
เก่ียวข้องทัง้จริยธรรมวชิาชีพ สทิธิผู้ ป่วย มนษุยสมัพนัธ์ที่ดี 
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ศรศก 373 กายอุปกรณ์เสริมล าตวั      2(2-0-4) 
การทบทวนชีวกลศาสตร์ของกระดกูสนัหลงั  โรคและภาวะผิดรูปของกระดกูสนัหลงั  ภาวะกระดกูสนัหลงัหกั กาย
อปุกรณ์เสริมล าตวัและคอแบบตา่ง ๆ 
 
ศรศก 374 ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เสริมล าตัว     3(0-9-3) 

ค าสัง่การรักษา การดแูลและสือ่สารกบัผู้ ป่วย  การวดั การออกแบบการหลอ่แบบ  การขึน้รูป การแตง่และ
ดดัแปลงหุน่ปนู  การฝึกปฏิบตัิท าชิน้สว่นโลหะ  การขึน้รูปพลาสติก  การทดลองแบบและการท าขัน้สดุท้ายของกาย
อปุกรณ์เสริมเน้นกายอปุกรณ์เสริมกระดกูสนัหลงั  ทัง้จริยธรรมวิชาชีพ สทิธิผู้ ป่วย มนษุยสมัพนัธ์ทีด่ี 
 
ศรศก 375     กายอุปกรณ์เสริมขัน้ก้าวหน้า  4(2-6-6) 
 การประยกุต์หลกัการชีวกลศาสตร์ วสัดศุาสตร์ เทคโนโลยี เคร่ืองมือพิเศษตา่ง ๆ เพื่อกระบวนการออกแบบ 
ผลติกายอปุกรณ์เสริมขัน้สงูส าหรับภาวะเฉพาะและอื่น ๆ  ทัง้จริยธรรมวิชาชีพสทิธิผู้ ป่วย มนษุยสมัพนัธ์ที่ดี 
 
ศรศก 381 กายอุปกรณ์เทียมระดับเหนือเข่า     3(3-0-6) 

ความบกพร่องทางกาย ทางจิตใจ และการท าหน้าที่เกิดจากสญูเสยีระยางค์ในระดบัเหนือเขา่ ระดบัของการ
ตดัที่แตกตา่งกนั  การดแูลทางการแพทย์  การดแูลก่อนและหลงัการผา่ตดั  การพิจารณาค าสัง่การรักษา  ชีวกล
ศาสตร์   องค์ประกอบและวสัดทุีใ่ช้ หลกัการประดิษฐ์จดัท า การจดัแนวการลองสวมและปรับปรุงกายอปุกรณ์เทียมใน
ระดบัเหนือเขา่ 

 

ศรศก 382 ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียมระดับเหนือเข่า   4(0-12-4) 
การสาธิตและการปฏิบตัเิพื่อดแูลความบกพร่องทางกายและจิตใจ การท าหน้าที่ของผู้ที่สญูเสยีระยางค์ใน

ระดบัเหนือเขา่   ระดบัการตดัทีแ่ตกตา่งกนั   การประเมิน   การดแูลทางการแพทย์   การดแูลก่อนและหลงัการผา่ตดั  
การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์  องค์ประกอบและวสัดทุี่ใช้ หลกัการประดิษฐ์จดัท า  การจดัแนว การลอง
สวม และปรับปรุงกายอปุกรณ์เทยีมในระดบัเหนือเขา่ทัง้จริยธรรมวิชาชีพ สทิธิผู้ ป่วย มนษุยสมัพนัธ์ที่ดี  

 
ศรศก 391 ประสบการณ์คลนิิกระดับต้น     4(0-12-4) 

การปฏิบตัิทางคลนิิกเพื่อท ากายอปุกรณ์เสริมและเทียมชนิดตา่ง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การก ากบั
ดแูลในสถาบนัฝึกอบรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ/หรือสถาบนัร่วม เช่น สถาบนัสริินธรเพื่อการฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แหง่ชาติ  ตัง้แตก่ารตรวจประเมิน การพิจารณาค าสัง่การรักษา  และท ากายอปุกรณ์เสริม
และเทียมระดบัขาที่เหมาะสมทัง้จริยธรรมวชิาชีพ สทิธิผู้ ป่วย และมนษุยสมัพนัธ์ทีด่ี 
 
ศรศก 481 กายอุปกรณ์เทียมระดับผ่านข้อเท้า ข้อเข่า และข้อสะโพก  3(3-0-6) 

ความบกพร่องทางกายและจิตใจ การท าหน้าที่ของผู้ที่เท้าขาดบางสว่น  ขาขาดระดบัข้อเท้า  ระดบัข้อเขา่ 
หรือข้อสะโพก การดแูลทางการแพทย์ การดแูลกอ่นและหลงัการผา่ตดั การพิจารณาค าสัง่การรักษา ชีวกลศาสตร์ 
องค์ประกอบและวสัดทุี่ใช้ หลกัการประดษิฐ์จดัท า การจดัแนว การลองสวมและปรับปรุงกายอปุกรณ์เทียมในระดบั
ดงักลา่ว 
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ศรศก 482 ปฏิบัติการกายอุปกรณ์เทียมระดับผ่านข้อเท้า ข้อเข่า และข้อสะโพก 4(0-12-4) 
การปฏิบตัิเพื่อดแูลความบกพร่องทางกายและจิตใจ การท าหน้าที่ของผู้ที่สญูเสยีขาในระดับข้อเท้า ข้อเขา่  

หรือข้อสะโพกรวมทัง้กรณีเท้าขาดบางสว่น ระดบัการตดัที่แตกตา่ง การประเมิน การดแูลทางการแพทย์ การดแูลก่อน
และหลงัการผา่ตดั การพิจารณาค าสัง่การรักษา  ชีวกลศาสตร์ องค์ประกอบและวสัดทุี่ใช้ การประดิษฐ์จดัท า การจดั
แนว การลองสวม และปรับปรุงกายอปุกรณ์เทียมในระดบัดงักลา่ว  ทัง้จริยธรรมวิชาชีพ สทิธิผู้ ป่วย มนษุยสมัพันธ์ทีด่ ี

 
ศรศก 483  กายอุปกรณ์เทียมขัน้ก้าวหน้า  4 (2-6-6) 

การประยกุต์หลกัการชีวกลศาสตร์ วสัดศุาสตร์ เทคโนโลยี เคร่ืองมือพิเศษตา่ง ๆ เพื่อกระบวนการ ออกแบบ 
ผลติกายอปุกรณ์เทียมขัน้สงูส าหรับภาวะเฉพาะและอื่น ๆ ทัง้จริยธรรมวิชาชีพ สทิธิผู้ ป่วย มนษุยสมัพนัธ์ที่ด ี  
 
ศรศก 491 ประสบการณ์คลนิิกระดับกลาง     4(0-12-4) 

การปฏิบตัิทางคลนิิกเพื่อท ากายอปุกรณ์ชนิดตา่ง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การก ากบัดแูลใน
โรงพยาบาลตา่ง ๆ หรือองค์กรที่ให้บริการทางกายอปุกรณ์ตัง้แตก่ารตรวจประเมิน การเสนอแนะ และท ากาย
อปุกรณ์เสริมและเทียมระดบัขา ระดบัแขน และกายอปุกรณ์เสริมกระดกูสนัหลงัทีเ่หมาะสมการจดัหาและการสง่มอบ  
รวมทัง้มีการสมัมนาเพื่อสรุปแนวคิดและแนวทางปฏิบตัเิมื่อสิน้สดุการฝึกปฏิบตัิ 
 

ศรศก 492 ประสบการณ์คลนิิกระดับสูง     6(0-18-6) 
การปฏิบตัิทางคลนิิกเพื่อท ากายอปุกรณ์ชนิดตา่ง ๆ   ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การก ากบัดแูลใน

โรงพยาบาลตา่ง ๆ หรือองค์กรท่ีให้บริการทางกายอปุกรณ์  ตัง้แตก่ารตรวจประเมิน  การเสนอแนะและท ากาย
อปุกรณ์เสริมและเทียมระดบัขา ระดบัแขน กายอปุกรณ์เสริมกระดกูสนัหลงัและกายอปุกรณ์เสริม/เทียมขัน้สงูที่
เหมาะสมรวมทัง้การบริหารจดัการ และมีการสมัมนาเพื่อสรุปแนวคิดและแนวทางปฏิบตัิเมื่อสิน้สดุการฝึกปฏิบตัิ 

 
ศรศก 461    โครงการวิจัย  2(0-6-2) 

เขียนโครงการวจิยัและน าเสนอโครงการวิจยัที่เก่ียวเนื่องกบังานกายอปุกรณ์ 
 
ศรศก 462     การบริหารและการจัดการด้านกายอุปกรณ์  1(1-0-2) 

ทฤษฎีการบริหารจดัการทัว่ไป  การวางแผน  การจดัการองค์กร การจดัการทรัพยากรมนษุย์ การเงินการ
บญัชี การคดิค านวณต้นทนุ การบริหารจดัการด้านกายอปุกรณ์ภาครัฐและภาคเอกชน 
 
ศรศก  261   จริยธรรมวิชาชพีกายอุปกรณ์                                                       2(2-0-4) 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ส าหรับนกักายอปุกรณ์และบคุลากรสาธารณสขุ 
แนวคิดและทฤษฎีจริยปรัชญาในจริยธรรมวชิาชีพกายอปุกรณ์ จริยธรรมวชิาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพกายอปุกรณ์และ
บคุลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง ประเด็นปัญหาทางด้านจริยธรรมในวชิาชีพและการแก้ไขปัญหา จริยศาสตร์ทาง
การแพทย์และความสมัพนัธ์ระหวา่งจริยศาสตร์ทางการแพทย์กบัการแพทย์ ลกัษณะการใช้เหตผุลทางจริยศาสตร์  
วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมทีเ่ก่ียวข้องในวิชาชีพ เช่น บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ การทดลองหรือวิจยัในคน 
และปัญหาจริยธรรมอื่น ๆที่ เก่ียวข้องกบับคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ 



 

 
Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics 

Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University 

2018 

คูมื่อนกัศกึษา | 58 

 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หน่วยกติ 

 

กลุ่มวชิาเลือก (ช่วงที่ 1, 2 และ 3) 6   หน่วยกติ 

จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ค้นคว้า) 

ศรศก 363 การปรับแก้รองเท้า      2(1-3-3) 
เทคนิคการลองสวมและประเมินสภาพรองเท้าเบือ้งต้น และประยกุต์หลกัการเพื่อออกแบบวสัด ุ โครงสร้าง 

เพื่อการปรับปรุงรองเท้าประเภทตา่ง ๆ ทีใ่ช้ส าหรับโรคในเท้าและข้อเท้าหรือภาวะผิดปกติที่เก่ียวข้อง  การฝึกปฏิบตัิ
ปรับปรุงรองเท้าและการลองสวม 
 
ศรศก 364 ประสบการณ์กายอุปกรณ์     2(0-6-2) 

ฝึกปฏิบตัิงานกายอปุกรณ์ในองค์กรหรือหนว่ยงานตา่ง ๆ ในลกัษณะของการช่วยปฏิบตังิานด้านกาย
อปุกรณ์         
 
ศรศก 365     เคร่ืองช่วยผู้พิการ       2(1-3-3) 

ทฤษฎีและอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยผู้พกิารเก่ียวเนื่องกบัเทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวกทางการเคลือ่นไหว โดย
มุง่เน้นหวัข้อที่ส าคญัทีเ่ก่ียวกบัการปฏิบตัิงานทางคลนิิกกายอปุกรณ์เทียมและกายอปุกรณ์เสริม 
 
ศรศก 366 การศึกษาส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ     2(2-0-4) 

วิชาด้านสขุศกึษาและสาธารณสขุ  การพฒันาสขุภาพและคณุภาพชีวิตของประชาชน   การพฒันาศกัยภาพ
การเป็นผู้น าทางด้านวิชาชีพสขุศกึษา การพฒันาการด าเนินงานและการประเมินหลกัสตูรด้านสขุศกึษา การจดัการ
ระบบสขุศกึษา การพฒันาและการด าเนินการนโยบายทางด้านการศกึษาและสขุศกึษา 
 
ศรศก  367 เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูชุมชน       2(0-6-2) 

การปฏิบัติงานในทีมสหสาขาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้แก่  กายภาพบ าบัด  กิจกรรมบ าบัด  อรรถบ าบัด 
นนัทนาการบ าบดั จิตวิทยา และสงัคมสงเคราะห์พร้อมทัง้จริยธรรมวิชาชีพ สทิธิผู้ ป่วย และมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี 
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