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๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์
เรื่อง เกณฑ์เพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขากายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๕) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขา
การประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็น
กฎหมายที่มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙
ประกอบมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“สถาบันการศึกษา” หมายถึง สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
ตามกฎหมาย และผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขากายอุปกรณ์
“ส่วนราชการ” หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปหรือที่มีฐานะเทียบเท่าไม่ต่ํากว่า
ระดับกรม
“คณะกรรมการวิชาชีพ” หมายถึง คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์
หมวด ๑
การรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๒ สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ ๓ การขอการรับรองสถาบันการศึกษาของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ยื่นคําขอการรับรอง
สถาบัน การศึกษา ต่อผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
สําหรับสถาบันการศึกษาของเอกชนให้เจ้าของ ผู้จัด การ หรือผู้แ ทนนิติบุคคลของสถาบัน
การศึ ก ษาเป็ น ผู้ ยื่ น คํ า ขอการรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาต่ อ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก สถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คํา ขอการรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาและแบบประเมิ น ตนเองให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ กํ า หนด
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการวิชาชีพ สาขากายอุปกรณ์แ ต่งตั้ง คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขา
กายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมินหลักสูต รและสถาบัน การศึกษา ประกอบด้ว ย ผู้แทนคณะกรรมการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

วิชาชีพ สองคน ผู้แ ทนอนุ กรรมการวิ ชาชี พ สาขากายอุ ปกรณ์ด้า นพั ฒ นามาตรฐานวิช าการสองคน
และผู้แ ทนสํ านั กสถานและการประกอบโรคศิล ปะสองคน โดยให้ผู้ แ ทนสํา นัก สถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการวิชาชีพและเลขานุการ
ข้อ ๕ ให้ ค ณะอนุก รรมการวิ ช าชีพ สาขากายอุ ปกรณ์ ด้า นตรวจประเมิ น หลัก สู ต รและ
สถาบั น การศึก ษามี หน้ า ที่ ต รวจหลั ก สู ต รและแบบประเมิ น ตนเองของสถาบั น การศึ กษาและเสนอ
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ภายในหกเดือน นับแต่วันที่ขอรับรอง
ในกรณี การตรวจประเมิ น หลั กสู ต รการศึ ก ษาและสถาบัน การศึ กษา ไม่แ ล้ ว เสร็จ ภายใน
หกเดือนให้ค ณะอนุก รรมการวิช าชีพ สาขากายอุ ปกรณ์ ด้า นตรวจประเมิ น หลั กสูต ร และสถาบั น
การศึกษาขอขยายเวลาต่อคณะกรรมการวิชาชีพ ได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามสิบวัน
ข้อ ๖ ค่า ใช้ จ่ า ยในการตรวจประเมิ น หลั ก สู ต รและสถาบั น การศึ ก ษาที่ ข อการรั บ รอง
สถาบันการศึกษา ให้สถาบันการศึกษาที่ขอการรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าตอบแทนการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาของคณะอนุกรรมการวิชาชีพ
สาขากายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมินสถาบัน การศึกษา ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่สูงกว่าอัต ราที่ทางราชการ
กําหนด
หมวด ๒
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๗ สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์จะพิจารณาให้การรับรอง
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์กําหนด
ข้อ ๘ คณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขากายอุ ป กรณ์ ต้ อ งออกหนั ง สื อ การรั บ รองสถาบั น
การศึ กษาให้ แ ก่ สถาบั น การศึ กษา เมื่ อผลการพิ จารณาผ่า นเกณฑ์ การประเมิน การรั บ รองสถาบั น
การศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์กําหนด โดยกําหนดให้หนังสือมีอายุห้าปี
นับแต่วันที่ได้รับการรับรอง การออกหนังสือการรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามแบบที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขา
กายอุปกรณ์ จะต้องดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณียื่นคําขอใหม่ให้ยื่นก่อนเริ่มดําเนินการไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
(๒) กรณีต่ออายุสถาบันการศึกษาให้ยื่นคําขอรับรองเพื่อต่ออายุสถาบันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
หกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี
(๓) สถาบันการศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหม่ สถาบันการศึกษาจะต้องยื่นคําขอ
การรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ทุกครั้ง
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ข้อ ๑๐ หากผลการประเมิ น สถาบั น การศึ ก ษาคราวใดไม่ ผ่ า นตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น
สถาบัน การศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์
กําหนดในข้อ ๗ ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในหกเดือ น นั บแต่ วัน ที่ไ ด้รั บแจ้ งผลการประเมิ น พร้ อมแจ้ งให้
คณะอนุกรรมการวิชาชีพ สาขากายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมิน หลักสูต รและสถาบันการศึกษาทําการ
ประเมินใหม่ และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณาต่ออายุ
ข้อ ๑๑ สถาบัน การศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ สาขากายอุปกรณ์
ก่อนที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องมายื่น คําขอการรับรองใหม่ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วัน ที่
ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับหากมิได้มายื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่าการรับรองนั้นสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาสองปีในวรรคแรก
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มี ปัญ หาตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการวิช าชีพ สาขากายอุ ปกรณ์เป็ น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
เทอดชัย ชีวะเกตุ
ประธานกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์

มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
๑. ชื่อสาขา / สาขาวิชา
กายอุปกรณศาสตร์
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Prosthetics and Orthotics
ชื่อย่อ
กอ.บ.
B.PO.
๓. ลักษณะของสาขา / สาขาวิชา
กายอุปกรณ์เป็ นสาขาวิชาชีพที่จดั เป็ นการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนดให้ สาขากายอุป กรณ์ เ ป็ นสาขาประกอบโรคศิ ล ปะ
ตามพระราชบัญ ญั ติ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ใ ห้ ความหมายของ
กายอุปกรณ์ไว้ ดงั นี ้
“กายอุป กรณ์ ” หมายความว่า การกระทํ า ต่อร่ า งกายมนุษ ย์ เ กี่ ย วกับ การตรวจประเมิ น
ความพิ ก าร การผลิต อุปกรณ์เ สริ ม หรื ออุป กรณ์ เ ทีย มภายนอกร่ างกาย สําหรับ ใช้ ทดแทนส่วนของ
ร่างกายที่สญ
ู หายหรือบกพร่อง เกี่ยวกับระบบประสาท กล้ ามเนื ้อ และกระดูกตามที่ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ได้ วินิจฉัยสัง่ การรักษา
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
(๑) มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมของนักกายอุปกรณ์ จริ ยธรรมสําหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ และคุณธรรม
จริยธรรมที่วิญญูชนพึงมี
(๒) มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการทํางานด้ านกายอุปกรณ์อย่างมีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน
และสามารถมีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ ของตนให้ ทันสมัย และเพิ่ มพูน ความรู้และ
ความเข้ าใจของตนอยู่เสมอ
(๓) มีวิจารณญาณ สามารถวิเ คราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล / สภาพการณ์ และกํ าหนดแนวทาง
ในการแก้ ปัญหาหรือการพัฒนางานในความรับผิดชอบได้ อย่างมีเหตุผลเป็ นองค์รวม และอย่างสร้ างสรรค์
ทังในสภาพการณ์
้
ที่ค้ นุ เคยและที่แตกต่างออกไป
(๔) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่วมกับบุค ลากรสาขาวิช าชีพอื่น ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถบูรณาการแก่ประชาชน

๑

(๕) มีโลกทัศ น์ ก ว้ างไกล และสามารถใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการติดตามความก้ าวหน้ า
ทางด้ านวิชาการและการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆได้ อย่างทันสมัยและทันเหตุการณ์
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้
สาขากายอุปกรณศาสตร์กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ ๖ ด้ านดังต่อไปนี ้
๕.๑ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีวินยั ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
(๒) มีภาวะความเป็ นผู้นํ าและผู้ตามสามารถทํางานเป็ นที มและสามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
และลําดับความสําคัญ
(๓) เคารพสิทธิ และรับฟั งความคิดเห็น ของผู้อื่น รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศ รี ของ
ความเป็ นมนุษย์ สิทธิผ้ ปู ่ วย สิทธิผ้ พู ิการ
(๔) เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(๕) มีทศั นคติที่ดีตอ่ วิชาชีพปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละ
๕.๒ ด้ านความรู้
(๑) มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ด้ านกายอุ ป กรณศาสตร์ ทั ง้
กายอุปกรณ์เ สริ มและด้ านกายอุปกรณ์เ ที ยมตามเกณฑ์ ของคณะกรรมการวิชาชี พสาขากายอุปกรณ์
จริ ย ธรรมสําหรับ ผู้ป ระกอบโรคศิลปะ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การประกอบโรคศิลปะ สิท ธิ ผ้ ปู ่ วย
สิทธิคนพิการ
(๒) สามารถประเมิน วิ เ คราะห์ อธิ บ ายความต้ องการกายอุปกรณ์ รวมทัง้ ประยุก ต์
ความรู้ ทักษะ ออกแบบ จัดทําและหรือปรับปรุงกายอุปกรณ์ให้ เหมาะสมกับปั ญหาและความต้ องการ
(๓) สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและพัฒนาการด้ านกายอุปกรณศาสตร์
(๔) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(๕) มีความรู้ทางด้ านการบริหารจัดการการให้ บริการด้ านกายอุปกรณ์
๕.๓ ด้ านทักษะทางปั ญญา
(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(๒) สามารถรวบรวม และสรุ ปประเด็น ปั ญ หาและความต้ องการกายอุป กรณ์ โดยใช้
หลักการที่ได้ เรียนมาตลอดจนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
(๓) สามารถประยุก ต์ ความรู้ และทัก ษะกับ การแก้ ไขปั ญ หาทางด้ า นกายอุป กรณ์ เ สริ ม
และกายอุป กรณ์ เ ที ย มได้ อย่ า งเหมาะสมในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาตลอดจนสัง เคราะห์ แ นวทางและ
วิธีการป้องกันแก้ ไขรักษาความพิการ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ
(๔) สามารถวิเ คราะห์และวางแผนพัฒนางานบริ การด้ านกายอุป กรณ์ได้ อย่างเหมาะสม
กับสภาพการณ์และบริบทต่าง ๆ ได้
๒

๕.๔ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริ การ ผู้ร่วมงาน ผู้บัง คับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชาและ
บุคลากรสาขาวิชาชีพอื่น
(๒) สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ของหน่วยงาน/สถานที่ที่ปฏิบตั ิงานได้ ดี
(๓) สามารถร่วมปฏิบัติงานกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างสร้ างสรรค์ ทัง้ ในฐานะ
ผู้นํากลุม่ และสมาชิกกลุม่
(๔) มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้ านวิชาชีพและด้ านอื่น ๆ
รับผิดชอบต่องานและผลงานของตน ตลอดจนรับผิดชอบต่อวงการวิชาชีพกายอุปกรณ์และต่อสังคม
๕.๕ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สามารถใช้ ทกั ษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์และแปลผลงานการศึกษาวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์
(๒) สามารถใช้ ทกั ษะเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์และแปลผลการประกอบการการให้ บริ การ
ทางด้ านกายอุปกรณ์
(๓) สามารถให้ คําแนะนําและคําปรึกษาทางด้ านกายอุปกรณ์แก่ผ้ ปู ่ วยและประชาชน
(๔) สามารถให้ ความรู้ด้านกายอุปกรณ์แก่นกั ศึกษา ประชาชน และบุคลากรสุขภาพสาขาอื่น
(๕) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การติดตามความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการและการติดต่อสื่อสาร
๕.๖ ด้ านทักษะพิสัย
(๑) สามารถทําและซ่อมชิ ้นงานทางด้ านกายอุปกรณ์เสริมได้ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขากายอุปกรณ์
(๒) สามารถทําชิ ้นงานทางด้ านกายอุปกรณ์เทียมได้ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขากายอุปกรณ์
๖. องค์ กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขากายอุป กรณ์ สํ า นัก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๗. โครงสร้ างหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตรประกอบด้ วยหมวดวิชาและเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าของกลุ่มวิชาหรื อรายวิชาในแต่ละหมวด
ดังนี ้
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
(ก) พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต
๓

(ข) วิชาชีพกายอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๗๔ หน่วยกิต
(๑) กายอุปกรณ์เสริม ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
(๒) กายอุปกรณ์เทียม ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
(๓) การฝึ กปฏิบตั ิงานประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต
๗.๓ หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๘. เนือ้ หาสาระสําคัญของสาขา / สาขาวิชา
เนื ้อหาสาระที่กําหนดเป็ นเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าของกลุม่ วิชาหรือรายวิชาในแต่ละหมวด มีดงั นี ้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จะต้ องครอบคลุมเนื ้อหาสาระอย่างน้ อยดังนี ้
(๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต เพื่อเป็ นพื ้นฐานการศึกษากลุม่ วิชา
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ พืน้ ฐาน และให้ สามารถติดตามผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ค วามรู้
ทางด้ านกายอุปกรณ์ได้ โดยเนื ้อหาครอบคลุมวิชาชีววิทยา เคมี ฟิ สิกส์
(๒) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการทําความ
เข้ าใจผลงานวิจยั ทางด้ านกายอุปกรณ์ โดยเนื ้อหาครอบคลุมวิชาสถิติด้วย
๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) พืน้ ฐานวิชาชีพ จะต้ องครอบคลุมเนื ้อหาสาระ ดังนี ้
(๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พืน้ ฐาน (Basic Medical Sciences หรื อ
Preclinical Sciences) เพื่อเป็ นพื ้นฐานให้ เข้ าใจหลักการและแนวทางการประเมินและ
แก้ ไขความผิด ปกติและความพิ ก ารทางกาย การฟื ้น ฟูสมรรถภาพและการส่งเสริ ม
สุขภาพจะต้ องครอบคลุมเนือ้ หาสาระอย่างน้ อยดังนี ้ กายวิภาคศาสตร์ สรี รวิทยา
พยาธิ วิทยาและพยาธิสรี รวิทยา เวชศาสตร์ ฟื้นฟูรวมทัง้ บทบาทและการส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างผู้ให้ บริการสาขาต่าง ๆ
(ข) วิชาชีพกายอุปกรณ์ จะต้ องครอบคลุมเนื ้อหาสาระ ๓ กลุม่ ดังนี ้
(๑) กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ เสริมจะต้ องครอบคลุมเนือ้ หาสาระดังนี ้ หลักของกาย
อุปกรณ์เ สริ มและการฝึ กประดิษ ฐ์ จัดทํากายอุปกรณ์เสริ มแขน ขาและลําตัว เพื่อประยุกต์ใช้ ในภาวะ
ผิดปกติของแขน ขา ลําตัว ตลอดจนการให้ คําแนะนําการใช้ กายอุปกรณ์เสริมและการส่งต่อ
(๒) กลุ่มวิชากายอุปกรณ์ เทียม จะต้ องครอบคลุมเนื ้อหาสาระดังนี ้ หลักของกาย
อุปกรณ์เสริมและการฝึ กประดิษฐ์ จดั ทํากายอุปกรณ์เทียมแขน ขา เพื่อประยุกต์ใช้ ในภาวะผิดปกติของ
แขน ขา ลําตัว ตลอดจนการให้ คําแนะนําการใช้ กายอุปกรณ์เทียมและการส่งต่อ

๔

(๓) การฝึ กปฏิบัตงิ านประสบการณ์ วชิ าชีพ หมายถึง การฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริง
คือ การฝึ กปฏิบัติในสถานพยาบาลที่ให้ บริ การด้ านกายอุปกรณ์ เช่น โรงพยาบาล
ศูน ย์ ฟื้น ฟูสมรรถภาพและมูลนิ ธิและองค์ก รเอกชนเป็ นต้ น ทัง้ นี ้ ต้ องมีผ้ ปู ระกอบ
วิชาชีพสาขากาย อุปกรณ์เป็ นผู้ดแู ลให้ คําปรึกษาอย่างเพียงพอกับนักศึกษา เพื่อให้ มี
ทัก ษะด้ านกายอุป กรณ์ ต ลอดจนการให้ บริ ก ารที่ มี ม นุ ษ ยสัม พั น ธ์ แ ละทราบถึ ง
กระบวนการให้ บริการงานกายอุปกรณ์
(ค) หมวดเลือกเสรี
อาจจัด ให้ มีร ายวิ ช าเลือกเพื่ อ การเสริ มความชํ านาญในวิช าชี พ หรื อเป็ นรายวิช าเพื่ อให้
ผู้เ ข้ า ศึก ษามี โ ลกทัศ น์ ก ว้ า ง มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ งานกายอุป กรณ์ แ ละบริ ก าร
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
๙. กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้
๙.๑ กลยุทธ์ การสอน
ใช้ รูปแบบการสอนที่สอดคล้ องกับหลักการจัดการศึกษาที่เน้ นการเรี ยนรู้เป็ นศูนย์กลาง
(Learning centered education) ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่ให้ ความสําคัญต่อการเรี ยนรู้
(Learning) และการพัฒนาความสามารถที่ สําคัญ และจํ าเป็ น (Real needs) ต่อการ
ประกอบวิ ช าชี พและการดํา เนิ น ชี วิต รวมทัง้ มุ่ง เน้ น ให้ นัก ศึก ษาทุก คนได้ พัฒ นาจนเต็ม
ศักยภาพของตนเอง การเรียนการสอนดังกล่าวมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
(๑) ใช้ รู ป แบบการสอนที่ ห ลากหลาย สอดคล้ องกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารศึ ก ษา
(Educational objectives) และส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ ทักษะด้ านต่างๆ
ที่สําคัญนอกเหนือจากความสามารถและทักษะวิชาชีพ
(๒) ใช้ สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่งเสริ ม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
(๓) บูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ ความรู้ในระดับ
วิเคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (Synthesis) และประเมิน (Evaluation)
(๔) ให้ ความสําคัญกับการฝึ กปฏิบัติและการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์
จริงโดยมีการกํากับดูแลจากอาจารย์ผ้ สู อนอย่างเหมาะสม
(๕) มีการเตรี ย มความพร้ อมให้ นัก ศึกษาในช่วงเปลี่ย นผ่าน (Transitional period)
จากการเรียนการสอนในสถานการณ์เดิมไปสูส่ ถานการณ์ใหม่
(๖) มีระบบตรวจสอบ ติดตามและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่คาดว่าจะมีหรือที่มีปัญหา
การเรี ยน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ ช่วยให้ นักศึกษาทุกคนพัฒนาความรู้ความสามารถ
เต็มตามศักยภาพของตน
(๗) ให้ ความสําคัญต่อการปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมตลอดหลักสูตร
๕

๙.๒ กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
(๑) ประเมินความรู้ที่สําคัญสําหรับการประกอบวิชาชีพ
(๒) ประเมินการประยุกต์ใช้ ความรู้ในวิชาชีพ
(๓) ประเมินความรู้ความสามารถในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง
(๔) ประเมินพัฒนาการเรี ย นรู้ และหรื อประเมิน เพื่ อให้ ข้อมูลป้ อนกลับ แก่นัก ศึก ษาเพื่ อ
การพัฒนา (Formative evaluation)
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
สถาบัน อุด มศึก ษาจะต้ องกําหนดให้ มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืน ยันว่านักศึกษา
และผู้สําเร็ จการศึกษาทุกคนมีผลการเรี ยนรู้ทุกด้ านตามที่กํ าหนดไว้ ในมาตรฐานคุณ วุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขากายอุปกรณศาสตรบัณฑิตเป็ นอย่างน้ อย
๑๐.๑ ระดับรายวิชา
มีกลุม่ อาจารย์รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบ พิจารณาผลการสอบ
๑๐.๒ ระดับหลักสูตร
ควรจัดให้ มีการสอบประมวลผลการเรี ยนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา (Comprehensive)
และมี ค ณะกรรมการประเมิ น มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ของนัก ศึก ษาจากบุ ค คลหรื อ
แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เช่น จากผลการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะจากความเห็น
ของผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเป็ นต้ น
๑๑. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้
๑๑.๑ คุณสมบัติผ้ เู ข้ าศึกษา
ผู้เ ข้ าศึก ษาต้ องสําเร็จ การศึก ษาไม่ตํ่ากว่าระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลายสายสามัญ ใน
แผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับหรือระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา
๑๒. คณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ ประจํา
อาจารย์ ประจํ าต้ องมีค ุณวุฒิ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี เนื่องจากการสอนสาขากายอุปกรณ์ สาระสําคัญส่วนหนึ่ง คือ
การจัดการเรียนการสอนวิชากายอุปกรณ์ ดังนันสถาบั
้
นการศึกษาจะต้ องมีอาจารย์ประจํา
ส่วนหนึ่งที่สําเร็จการศึกษาสาขากายอุปกรณ์ตามสัดส่วนของภาระงานสอนและเป็ นผู้ได้ รับ
ใบประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์สําหรับระดับคุณวุฒิมีข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
๖

(๑) ในปี แรกที่ เปิ ดดําเนิ นการ อาจารย์ ประจําทุก คนที่ สอนในสาขากายอุป กรณ์จ ะต้ อง
สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) ภายใน ๖ ปี หลังเปิ ดดําเนิ นการ อาจารย์ประจําที่สอนในสาขากายอุปกรณ์ร้อยละ
๒๐ จะต้ องสําเร็ จ การศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ปริ ญ ญาโทในสาขากายอุป กรณ์ ห รื อ
ที่เกี่ยวข้ อง
๑๒.๒ สัดส่ วนอาจารย์ ต่อนักศึกษา
(๑) การจัดการเรี ยนการสอนในภาพรวมของหลักสูตร กําหนดให้ มีอาจารย์ : นักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑:๔
(๒) การจัดการเรี ย นการสอนในภาพรวมของวิช ากายอุป กรณ์ กําหนดให้ มีอาจารย์ :
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑:๘
(๓) การฝึ กปฏิบตั ิการ กําหนดให้ มี อาจารย์ : นักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑:๘
(๔) การฝึ กปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้ การควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขากายอุปกรณ์ กําหนดให้ มีอาจารย์ : นักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑:๕
๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
สถาบัน การศึก ษาจะต้ องจัด ให้ มีบุคลากรจํ านวนที่ เ หมาะสมเพื่ อสนับสนุน การบริ ห าร
หลักสูตรให้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องจัดให้ มีทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
๑๓.๑ สถาบัน อุด มศึก ษาจะต้ อ งมี ห้ องเรี ย น สื่ อ อุป กรณ์ สํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิที่เพียงพอ
๑๓.๒ สถาบัน อุดมศึกษาจะต้ องจัด ให้ มีหนัง สือที่ ใ ช้ ใ นการศึกษารายวิช าต่าง ๆ ในหลัก สูต ร
รวมทัง้ จัด ให้ มีร ะบบคอมพิ วเตอร์ สําหรับ การค้ น คว้ าผ่านระบบอิน เตอร์ เ น็ต ที่ เ พี ย งพอ
กับจํานวนนักศึกษา
๑๓.๓ สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องมีโรงพยาบาลหรื อหน่วยงานที่ให้ บริ การด้ านกายอุปกรณ์ ซึ่งมี
ผู้มารับบริ ก ารเพียงพอต่อการศึก ษาและฝึ กปฏิบัติ ครอบคลุมทัง้ ด้ านกายอุปกรณ์เสริ ม
และอุปกรณ์เทียม
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาใดหรื อรายวิชาใด
หรือกําลังดําเนินการให้ มีทรัพยากรตามวรรคหนึ่ง ให้ เพียงพอหรือเป็ นของสถาบันเองและ
ต้ องขอให้ สถาบัน การศึกษาอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่มีทรัพยากรดังกล่าวช่วยเหลือจะต้ องทํา
ข้ อตกลงที่ ชั ด เจนและลงนามโดยผู้มี อํ า นาจตามกฎหมายในข้ อตกลงดั ง กล่ า ว
สถาบัน อุด มศึก ษาจะต้ องสามารถเข้ าไปร่วมดูแลการจัดการศึก ษาได้ อย่างสะดวกและ
มีประสิท ธิ ภาพ ในกรณี นี จ้ ะต้ อ งจัด ให้ มี อาจารย์ ผ้ คู วบคุมดูแลการศึก ษาและหรื อ
ฝึ กเวชปฏิบตั ิอย่างชัดเจน และได้ อตั ราส่วนจํานวนอาจารย์ตอ่ นักศึกษาตามเกณฑ์
๗

๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์
๑๔.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่
๑๔.๒ มี ก ารจั ด ประชุ ม อบรมให้ ความรู้ พื น้ ฐานทางด้ านการจั ด การเรี ย นการสอนและ
การประเมินผล
๑๔.๓ มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรี ยนการสอนสาขากายอุปกรณศาสตร์ ต้ องประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายอุปกรณศาสตร์
โดยกําหนดตัวชี ้วัดหลักและเป้าหมายของผลการดําเนินการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชีเ้ พิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถาบัน หรื อกํ าหนดเป้ าหมายการดํา เนิ น งานที่ สูง ขึน้ เพื่ อ การยกระดับ มาตรฐานของสถาบัน
โดยกําหนดไว้ ในรายละเอียดหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้ รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ ได้ มาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้ องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย
ตัวบ่งชี ้ที่กําหนดร้ อยละ ๘๐ และมีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี ้การประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างน้ อย ๒ ปี การศึกษาอย่างต่อเนื่องก่อนการรับรอง
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขากายอุปกรณศาสตร์ ส่ ูการปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเปิ ดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรสาขากายอุปกรณศาสตร์
ควรดําเนินการดังนี ้
๑๖.๑ พิจารณาความพร้ อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข้ อต่าง ๆ
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
๑๖.๒ แต่ง ตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาหลักสูตรระดับปริ ญ ญาตรี สาขากายอุปกรณศาสตร์ ตาม
มาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี สาขากายอุป กรณศาสตร์ ซึ่ ง ประกอบด้ วย
คณะกรรมการอย่างน้ อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อย ๒ คน
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขากายอุปกรณศาสตร์ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้ อย
๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขากายอุปกรณศาสตร์ โดยมีหวั ข้ อหลักสูตรอย่างน้ อยตามที่กําหนดไว้ ในแบบ มคอ.๒
(รายละเอียดของหลักสูตร) (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลัก สูต รระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขากายอุป กรณศาสตร์ ตามข้ อ ๑๖.๒ นั น้
ในหัวข้ อมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่กําหนดไว้
ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขากายอุปกรณศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาอาจ
๘

๑๖.๔

๑๖.๕

๑๖.๖

๑๖.๗

๑๖.๘

เพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ซึ่งพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกัน
ของสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันอุดมศึกษาและเป็ นที่
สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาหรื อผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิต
เข้ าทํ างานเมื่อสําเร็ จการศึกษา โดยให้ แสดงแผนที่ การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา Curriculum Mapping) เพื่อให้ เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
มีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้ าง
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร โดยมีหวั ข้ ออย่างน้ อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้ อมทัง้ แสดงให้ เห็นว่า
แต่ละรายวิชาจะทําให้ เกิดผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังในเรื่ องใดบ้ าง สถาบันอุดมศึกษาต้ อง
มอบหมายให้ ภาควิ ช าสาขาวิ ช าจัด ทํ า รายละเอี ย ดของรายวิ ช าทุก รายวิ ช า รวมทัง้
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ เสร็จเรียบร้ อยก่อนการเปิ ดสอน
สถาบันอุดมศึกษาต้ องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา อนุมตั ิรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งได้
จัดทําอย่างถูกต้ องสมบูรณ์แล้ วก่อนเปิ ดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบ
และกลไกของการจัด ทําและอนุมตั ิรายละเอีย ดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิช า
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ ชดั เจน
สถาบันอุดมศึกษาต้ องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมตั ิให้
เปิ ดสอนแล้ วให้ สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่
สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมตั ิ
เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมตั ิตามข้ อ ๑๖.๕ แล้ วให้ มอบหมายอาจารย์ผ้ สู อนแต่ละ
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนด
ไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ให้ บรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขากายอุปกรณศาสตร์
เมื่อสิน้ สุดการเรี ย นการสอน การประเมิน ผล และการทวนสอบผลการเรี ยนรู้ของแต่ละ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาแล้ ว ให้ อาจารย์ผ้ สู อนจัดทํา
รายงานผลการดําเนิน การของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมิน ผลและการทวนสอบผล
การเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้ อมปั ญญา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ อ
อย่างน้ อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนิน การของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖
(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) ให้ อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ประมวล วิเ คราะห์ประสิท ธิภาพและประสิทธิ ผลการดําเนิ นการและจัด ทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปี การศึกษาเมื่อสิ ้นปี การศึกษา โดยมีหัวข้ อ
อย่างน้ อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนิ นการของหลัก สูต ร) เพื่ อใช้ ใ นการ
๙

พิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล และแก้ ไขปั ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ ้น และหากจําเป็ นจะต้ องปรับปรุงหลักสูตรหรื อการจัดการเรี ยนการสอน
ก็สามารถกระทําได้
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ อและ
รายละเอี ย ดอย่ างน้ อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดํา เนิ น การของหลัก สูต ร)
เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปี การศึกษาและวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริ หารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้ หรื อไม่ รวมทัง้ ให้ นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรและหรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป

๑๐

แผนภูมิแสดงการนํามาตรฐานคุณวุฒสิ าขากายอุปกรณศาสตร์ สู่การปฏิบัติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

สกอ.

มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขากายอุปกรณ์

สถาบันอุดมศึกษา

ทุกปี

ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวัง
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์ กาํ หนดชื่อปริญญา
หลักเกณฑ์ การเทียบโอน
เกณฑ์ /แนวทางอื่นๆ

วางแผนพัฒนาและ
ปรั บปรุ ง
ไม่ ใช่

กกอ.
กําหนด
หลักเกณฑ์
การ
ปรั บปรุ ง

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF

คณะกรรมการ
วิชาชีพฯอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

เสนอ

สภาสถาบัน
อนุมัติ

รายงานประจําภาค/ประจําปี
การศึกษา

รายละเอียดของรายวิชา
และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)

ใช่

สกอ.รั บทราบหลักสูตร
และบันทึกไว้ ใน
ฐานข้ อมูล

เผยแพร่
หลักสูตรที่
ดําเนินการได้
กระบวนการเรี ยนการสอน
(ที่ทาํ ให้ บรรลุผลการเรี ยนรู้ ท่ ี
คาดหวัง)

รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
และประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี)
(Course & Field Experience Reports)

การวัดและประเมินผล
(มุ่งเน้ นผลการเรี ยนรู้
ของนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตได้ รับการพัฒนาให้ มีผล
การเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเป็ นที่พงึ พอใจของผู้จ้าง
และสังคม)

๑๑

POD Network
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดล้ อม

๑๗. การเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ซึ่งบันทึกใน
ฐานข้ อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
เพื่ อ ประโยชน์ ต่อ การกํ า กับ ดูแลคุณ ภาพการจัด การศึก ษาของคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ ารับราชการของคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต่อหรื อทํางานในต่างประเทศและเป็ นข้ อมูลสําหรับผู้ประกอบการ สังคม
และผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย จะสามารถตรวจสอบหลัก สูต รที่ มี ค ุณ ภาพและมาตรฐานได้ โ ดยสะดวก
ให้ สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข้ อ มูล หลัก สูต รเพื่ อ การเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ เปิ ดสอนไปแล้ วอย่างน้ อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
๑๗.๑ เป็ นหลักสูตรที่ได้ รับอนุมตั ิจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิ ดสอนและได้ แจ้ งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมตั ิหลักสูตรนัน้
๑๗.๒ ผลการประเมิน คุณภาพภายในตามตัวบ่งชี ท้ ี่ กําหนดไว้ ใ นรายละเอีย ดของหลัก สูตรซึ่ง
สอดคล้ องกับ การประกัน คุณภาพภายในจะต้ องมีค ะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปี นับตังแต่
้
เปิ ดสอนหลักสูตรที่ได้ พฒ
ั นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไม่ได้ รับการเผยแพร่ ให้ สถาบันอุดมศึก ษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้ รับการเผยแพร่แล้ ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องกํากับดูแลให้ มีการรักษา
คุณภาพให้ มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้ องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ ้นไป
หรือเป็ นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขากายอุปกรณศาสตรบัณฑิตกําหนดทุกปี หลังจากได้ รับการเผยแพร่
หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไม่เป็ นไปตามที่กําหนดให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร่
หลักสูตรนันจนกว่
้
าสถาบันอุดมศึกษานันจะได้
้
มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๒

๑๘. รายชื่อและหน่ วยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒริ ะดับการศึกษา
ปริญญาตรี สาขากายอุปกรณศาสตร์
คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ ด้ านพัฒนามาตรฐานวิชาการ
๑. รศ.นพ. เทอดชัย
ชีวะเกตุ
ประธานอนุกรรมการวิชาชีพ
๒. นพ. อนุวฒ
ั น์
ดวงประทีป
อนุกรรมการวิชาชีพ
๓. รศ. พญ. กมลทิพย์
หาญผดุงกิจ
อนุกรรมการวิชาชีพ
๔. นพ. ปิ ยวิทย์
สรไชยเมธา
อนุกรรมการวิชาชีพ
๕. นพ. ธเรศ
กรัษนัยรวิวงค์
อนุกรรมการวิชาชีพ
๖. พญ. อุบลวรรณ
วัฒนาดิลกกุล
อนุกรรมการวิชาชีพ
๗. นายภัทระ
แจ้ งศิริเจริญ
อนุกรรมการวิชาชีพ
๘. นายธเนตร
บัวแย้ ม
อนุกรรมการวิชาชีพ
๙. นพ. วรพล
อร่ามรัศมีกลุ
อนุกรรมการวิชาชีพและเลขานุการ
๑๐. นางกฤชมน
โสฬส
อนุกรรมการวิชาชีพและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์
๑. รศ.นพ. เทอดชัย
ชีวะเกตุ
หาญผดุงกิจ
๒. รศ.พญ. กมลทิพย์
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นพ. ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
๔. นพ. วิศิษฎ์
ตังนภากร
้
๕. พญ. ดารณี
สุวพันธ์
๖. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หรือผู้แทน
๗. นพ. ธเรศ
กรัษนัยรวิวงค์
๘. นายภัทระ
แจ้ งศิริเจริญ
๙. นางกฤชมน
โสฬส
๑๙. ภาคผนวก (ถ้ ามี)

๑๓

ประธานกรรมการวิชาชีพ
กรรมการวิชาชีพ
กรรมการวิชาชีพ
กรรมการวิชาชีพ
กรรมการวิชาชีพ
กรรมการวิชาชีพ
กรรมการวิชาชีพและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตบัณฑิตปริญญา
หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขากายอุปกรณ์
อาศัยอํานาจตามขอ ๗ แหงประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ เรื่อง เกณฑเพื่อการรับรอง
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา สาขากายอุปกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่ อ ให ก ารรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ตบั ณฑิ ตปริ ญญาตรี สาขากายอุ ปกรณ เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขากายอุ ป กรณ จึ ง ขอให ส ถาบั น อุ ด มศึ กษาที่ มี ความประสงค ข อการรั บ รอง ระบุ
รายละเอียดดังตอไปนี้

ขอมูลสถาบันการศึกษา
เปนขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญา สาขากายอุปกรณ
มหาวิทยาลัย………………………………………………………………………………………
สถานที…
่ …………………………………………………………………………………………..
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล/หนวยบริการกายอุปกรณ ทีใ่ ชเปนสถานที่ฝกปฏิบตั ิงาน……………………….
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลเฉพาะทาง
โรงพยาบาลเอกชน
สถาบัน/ศูนย/อื่นๆ
รวม

จํานวน (แหง)

หนวยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร..............................................................................................................
ปรัชญา วิสัยทัศนและ พันธกิจ ของหนวยงาน..........................................................................................
วัตถุประสงคของหลักสูตร ...................................................................................................................
๑.การเรียนการสอน
๑.๑ หลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร/และแผนการศึกษาพรอมคําอธิบายรายวิชา

๒

หนวยกิตตามเกณฑ
(ทวิภาค)

หมวดวิชา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

หนวยกิตของ
หลักสูตร

ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต

- กลุมวิชาภาษา
- กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(สวนที่
จัดเปนวิชาศึกษาทั่วไป)
(๒) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
- กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(สวนที่
จัดเปนพื้นฐานวิชาชีพฯ)

ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต

- กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรการแพทย
- กลุมวิชาพื้นฐานดานกายอุปกรณ
- กลุมวิชากายอุปกรณ
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต

ระยะเวลาการฝกปฏิบตั ิงานในสถานที่ฝกปฏิบัติงานตลอดหลักสูตร...............ชั่วโมง
๑.๒ จํานวนนักศึกษาที่รับเขาและจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษายอนหลัง ๕ ป
ชื่อหลักสูตร

จํานวนนักศึกษาที่รับเขา
จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

ปริญญาตรี................
รวม
๑.๓ อาจารย
อาจารย

จํานวน

คุณวุฒิ
ตรี

อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรคุณวุฒิทางกายอุปกรณ มีใบ
ประกอบโรคศิลปะ
อาจารยพิเศษ

โท

เอก

๓

ก. การสรรหาอาจารย............................................................................................
ข. การประเมินอาจารย…………………………………………………………………
ค. การพัฒนาอาจารย ...................................................................................
๑.๔ ปจจัยเกื้อหนุน
ก.หองเรียนและอุปกรณการสอน................................................................................
ข.สื่อการศึกษาและหองสมุด......................................................................................
ค.การประเมินและปรับปรุง.......................................................................................
๒. การวิจัย
๒.๑ นโยบาย แผนงาน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจยั
…………………………………………………………………………………………………
๒.๒ การตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย
…………………………………………………………………………………………………
๓. กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
๓.๑ แผนงานและกิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………
๓.๒ การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………...
๓.๓ การประเมินและปรับปรุง
………………………………...…………………………………………………………………
๓.๔ มีระบบอาจารยที่ปรึกษา
…………………………………………………………………………………………………...
๔. การบริการวิชาการ
๔.๑ แผนงานและกิจกรรม
…………………………………………………………………………………………...………
๔.๒ การดําเนินงาน การประเมิน และการปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………………..

๔

๕.การบริหารจัดการ
๕.๑ โครงสราง ระบบบริหารจัดการ และเปาหมายของสถาบัน
…………………………………………………………………………………………………..
๕.๒ การมีสวนรวมของบุคลากรของสถาบัน
…………………………………………………………………………………………………...
๕.๓ การประเมินและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
…………………………………………………………………………………………………..
๖.การประกันคุณภาพ
๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
…………………………………………………………………………………………………...
๖.๒ การตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
…………………………………………………………………………………………………...
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
๑ หลักสูตรพรอมคําอธิบายรายวิชาที่ไดรับการรับรองฉบับลาสุด จํานวน ๑๐ ฉบับ พรอม
ไฟลขอมูล จํานวน ๑ ชุด
๒ สําเนาใบอนุญาตใหตงั้ และดําเนินการสถาบันการศึกษา (เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาเอกชน)
๓ อื่น ๆ (ถามี)
.................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................... ผูยื่นคําขอ
ตําแหนงอธิการบดีหรือเทียบเทา
วันที่.....

เดือน ...........

พ.ศ........

แนวปฏิบัติเพื่อขอการรับรองสถาบันการศึกษาสาขากายอุปกรณ์
เพื่ อ ให้ แ นวปฏิบัติใ นการขอรับ รองสถาบัน การศึก ษาสาขากายอุปกรณ์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานการรับ รองหลักสูต รกายอุปกรณ์ ระดับ ปริ ญญาตรี มีความชัดเจนมากขึน้ และกระบวนการ
รับรองเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ว คณะกรรมการวิชาชี พสาขากายอุปกรณ์โดยคณะอนุกรรมการวิชาชี พ
สาขากายอุปกรณ์ด้านพัฒนามาตรฐานวิชาการ จึงขอกําหนดรายละเอียดสําหรับแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ ดังกล่าวดังนี ้

๑ สถาบันการศึกษาจัดทําหลักสูตรกายอุปกรณ์
ก

สถาบันการศึกษาทําความเข้ าใจโครงสร้ างหลักสูตรตามปรัชญาหลักสูตรกายอุปกรณ์ และเกณฑ์มาตรฐาน
การรับรองหลักสูตรฯ หรือขอคําแนะนําจากประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้ านพัฒนามาตรฐานวิชาการ

ข

สถาบันการศึกษาจัดทําโครงสร้ างหลักสูตรกายอุปกรณ์

ค

สถาบันการศึกษาเสนอ โครงสร้ างหลักสูตร ต่อคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านพัฒนามาตรฐานวิชาการ

คณะอนุกรรมการ
วิชาชีพด้ าน
พัฒนา
มาตรฐานวิชาการ
มีข้อเสนอแนะ

คณะอนุกรรมการวิชาชี พด้ านพัฒนามาตรฐานวิชาการเห็นชอบ

ง สถาบันการศึกษาจัดทําเอกสารหลักสูตรกายอุปกรณ์ตามร่างที่ได้ รับความเห็นชอบและเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยรับรอง

๒ สถาบันการศึกษาเสนอหลักสูตรกายอุปกรณ์ ต่อคณะกรรมการวิชาชีพ
๓
ก

ไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐานการ
รับรองหลักสูตร

คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ ด้านตรวจประเมินหลักสูตรฯ พิจารณาหลักสูตรและตรวจสถาบันการศึกษา
คณะอนุกรรมการวิชาชีพด้ านตรวจประเมินหลักสูตรฯ พิจารณาหลักสูตร

เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการรั บรอง (ส่ วนหลักสูตร)

ข

คณะอนุกรรมการวิชาชีพด้ านตรวจประเมินหลักสูตรฯ ตรวจสถาบันการศึกษา (ภายใน 90 วัน)

เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการรั บรอง (ส่ วนสถาบันการศึกษา)

ค

คณะอนุกรรมการวิชาชีพด้ านตรวจประเมินหลักสูตรฯ สรุปผลเพื่อให้ คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์อปุ กรณ์รับรอง

๔ สถาบันการศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกายอุปกรณ์ ท่ ไี ด้ รับการรับรอง
๑

# ดูโครงสร้ างหลักสูตรกายอุปกรณ์ตามปรัชญากายอุปกรณ์ ในหน้ า ๓
๑. สถาบันการศึกษาจัดทําหลักสูตรกายอุปกรณ์
สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดการศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณ์ สมควรศึกษา
โครงสร้ างหลักสูตรกายอุปกรณ์ตามปรัชญาการพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณ์ และเกณฑ์มาตรฐาน
การรับรองหลักสูตรกายอุปกรณ์ ระดับปริญญาตรี ที่สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
จัดทําขึ ้นก่อนที่จะจัดทําเอกสารหลักสูตรและเพื่อช่วยให้ สถาบันการศึกษาจัดทําเอกสารหลักสูตร
ได้ ถกู ต้ องและไม่เสียเวลาในช่วงของการพิจารณารับรอง คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์
ด้ านพัฒนามาตรฐานวิชาการยินดีให้ คําแนะนํา โดยขอให้ สถาบันการศึกษาจัดทําร่ างโครงสร้ างหลักสูตร
ซึ่งประกอบด้ วยหมวดวิชา ชื่อรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตและวิเคราะห์ สาระของหลั กสูต ร
เทียบกับเกณฑ์ มาตรฐานฯ (ดูตวั อย่างในหน้ า ๖-๑๒) เมื่อจัดทําเอกสารเสร็จแล้ วให้ จดั ทําสําเนา
จํานวน ๑๕ ชุด เสนอให้ คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านพัฒนามาตรฐานวิชาการ
ให้ ความเห็นชอบเบื ้องต้ นก่อนที่จะจัดทําเอกสารหลักสูตรต่อไป โดยขอให้ สถาบันการศึกษาจัดส่ง
สําเนาเอกสารให้ กับสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ๒ ชุด อนุกรรมการวิชาชี พ
ด้ านพัฒนามาตรฐานวิชาการ จํานวน ๑๓ คน ๆ ละ ๑ ชุด (ขอรับ file โครงสร้ างหลักสูต รและ
ตารางบันทึ ก ผลการวิเ คราะห์ และรายชื่ อที่ อยู่สําหรับ การจัด ส่งเอกสารได้ ที่สํานัก งานชั่วคราว
คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านพัฒนามาตรฐานวิชาการ สํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๕๙๐๑๙๙๗ ต่อ ๓๐๔)
๒. สถาบันการศึกษาเสนอหลักสูตรกายอุปกรณ์ ต่อคณะกรรมการวิชาชีพ
เมื่ อ สถาบั น การศึ ก ษาจั ด ทํ า เอกสารหลั ก สู ต รตามร่ า งโครงสร้ างหลั ก สู ต รที่
คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านพัฒนามาตรฐานวิชาการได้ ให้ ความเห็นชอบเบือ้ งต้ น
และเสนอให้ หน่วยงานต้ นสังกัดพิจารณาอนุมตั ิแล้ วให้ สง่ เอกสารหลักสูตรให้ คณะกรรมการวิชาชีพ
พิจารณา โดยจัดเตรียมเอกสารจํานวน ๑๕ ชุด และจัดส่งด้ วยวิธีการเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ ในข้ อ ๑
๓. คณะอนุ กรรมการวิชาชี พสาขากายอุ ปกรณ์ ด้ านตรวจประเมินหลั กสู ตรและสถาบั นการศึกษา
พิจารณาหลักสูตรและตรวจสถาบันการศึกษา
เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ได้ รับเอกสารหลักสูตรแล้ วจะจัดให้ มีการประชุม
และแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
เพื่ อพิจ ารณาหลักสูตรของสถาบันการศึก ษานัน้ ว่าเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ ในส่วนของ
หลักสูตรหรือไม่ หากเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ คณะอนุกรรมการดังกล่าว (จํานวน ๖ คน)
จะประสานงานเพื่อกําหนดวันที่จะไปตรวจสอบสถาบันการศึกษาต่อไป หากพบว่าเอกสารหลักสูตร
ยังไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมิน
หลักสูตรและสถาบันการศึกษาจะประสานงานเพื่อให้ สถาบันการศึกษารับทราบ
๒

ข้ อที่ควรแก้ ไขหากสถาบันการศึกษาได้ แก้ ไขแล้ วให้ จัดส่งเอกสารหลักสูตรฉบับแก้ ไขด้ วยวิธีการ
เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ ในข้ อ ๑
เมื่ อ คณะอนุก รรมการวิ ช าชี พ สาขากายอุป กรณ์ ด้ า นตรวจประเมิ น หลัก สูต รและ
สถาบันการศึกษาได้ ไปตรวจสถาบันการศึกษาแล้ ว ให้ จดั ทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขากายอุปกรณ์ เพื่อพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาต่อไป หากพบว่ายังไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ฯ ให้ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมินหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษา ประสานงานเพื่อให้ สถาบันการศึกษารับทราบข้ อที่ควรแก้ ไข และรายงานให้
คณะกรรมการวิชาชีพฯเพื่อทราบ หากสถาบันการศึกษาได้ ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ให้ ทําหนังสือแจ้ ง
คณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณาและดําเนินการต่อไป
สถาบันการศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกายอุปกรณ์ ท่ ไี ด้ รับการ
รับรอง
สถาบัน การศึก ษาจะต้ องดําเนิ น การจัดการศึก ษาตามหลัก สูต รกายอุปกรณ์ ที่ ได้ รั บ
การรับรอง หากในภายหลังสถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตร ให้ ดําเนิ นการเช่นเดียวกับการขอ
รับรองสถาบันการศึกษาใหม่

๔.

คณะกรรมการวิช าชี พ สาขากายอุ ป กรณ์ สามารถตั ้ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ
ตรวจสอบสถาบันการศึกษาที่ได้ รับการรั บรองใหม่ ภายใน ๒ ปี เมื่อได้ รับการรั บรองไปแล้ ว
เพื่อตรวจสอบและติดตามคุณภาพและผลการดําเนินการ
โครงสร้ างหลักสูตรกายอุปกรณ์ ตามปรัชญาการพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณ์
ปรัชญาการพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณ์
o เหตุ ท่ ต
ี ้ องพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณ์
 เพื่ อให้ ได้ มาตรฐานวิชาชี พกายอุปกรณ์ในระดับปริ ญญาตรี
o จุดเน้ น
 จัดการศึกษาตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริ ญญาตรี
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๘ (หลักสูตร ๔ ปี )
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
เฉพาะ
เลือกเสรี
รวม


หน่ วยกิต (ทวิภาค)
ไม่น้อยกว่า ๓๐
ไม่น้อยกว่า ๘๔
ไม่น้อยกว่า ๖
ไม่ น้อยกว่า ๑๒๐

ศึกษาวิชาทางการแพทย์ (พื ้นฐาน) เพื่อเป็ นรากฐานความรู้ และแนวคิดในการวิเคราะห์และพัฒนา
ได้ แก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา กลศาสตร์ ชีวะกลศาสตร์
๓



ศึกษาวิชาด้ านกายอุปกรณ์ เพื่อเป็ นหลักในการพัฒนาและปฏิบตั ิ โดยรายวิชาที่จดั สอนต้ อง
ครอบคลุมทังกายอุ
้
ปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม รวมถึงการฝึ กปฏิบตั ทิ างคลินิกหรือ
ประสบการณ์จริง

๔

เป้าหมาย
 ดูแลรักษาผู้ป่วยผู้พิการด้ วยศาสตร์ กายอุปกรณ์
 ประยุกต์ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชี วะกลศาสตร์ วัสดุ และปรับปรุ ง พัฒนา
ตามแนวคิดของวิทยาศาสตร์ การแพทย์แผนปัจจุบนั และศาสตร์ด้านกายอุปกรณ์ เพื่อการพัฒนางานกาย
้ านเศรษฐกิจ สังคม
อุปกรณ์ให้ สอดคล้ องกับสภาพของผู้ป่วยทังในด้

วิทยาศาสตร์ การแพทย์ พนื ้ ฐาน(ปรีคลินิก)
ความหมาย แนวคิดของการแพทย์ แผนปั จ จุบัน
เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ สาเหตุของโรค กลไกการ
เกิ ดโรค พยาธิ สภาพ การดําเนิน โรค การสืบ ค้ น
และหลัก การรั ก ษา อาการและอาการแสดงที่
สําคัญ ของโรคที่ สําคัญ พบบ่อย รวมทัง้ หลักการ
วินิ จ ฉัย ภาวะที่ เป็ นอันตรายซึ่ง จําเป็ นต้ องส่ง ต่อ
ผู้ป่วย
 อาการ อาการแสดง
 การตรวจประเมินและแก้ ไขความผิดปกติและ
ความพิการทางกาย
 การสืบค้ นและแนวทางการรักษา ฟื น
้ ฟู
สมรรถภาพ
 ระเบี ยบวิธีวจ
ิ ยั ระบบสาธารณสุข ฯลฯ
 พยาธิ วิทยา

กายอุปกรณ์
ความหมาย แนวคิ ด ของกายอุ ป กรณ์
เกี่ ย วกับ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ การเคลื่ อ นไหว
สาเหตุข องโรค อาการ การวิ นิ จ ฉั ย การ
รักษาทางการแพทย์เบื ้องต้ น และ การรักษา
ด้ วยศาสตร์กายอุปกรณ์
 กายอุปกรณ์เสริ ม: ลําตัว แขน ขา
 กายอุปกรณ์เทียม: แขน ขา
 การฝึ กปฏิบต
ั ิงานประสบการณ์วิชาชีพ
ทางกายอุปกรณ์
 การส่ง เสริ มสุขภาพ คุณ ธรรม จริ ย ธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ฯลฯ

วิทยาศาสตร์ พนื ้ ฐาน
ความรู้วิทยาศาสตร์ ซงึ่ จะเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐาน
 ชีววิทยา เคมี ฟิ สิกส์
 คณิตศาสตร์ สถิติ

วิชาศึกษาทั่วไป
ความรู้เพื่อให้ เป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์
 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 วิทยาศาสตร์ พื ้นฐาน
๕

ตัวอย่ างเอกสารจัดทําโครงสร้ างหลักสูตร
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา
๑.
๒.
๓.

ชื่อหลักสูตร กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐)
สถาบันการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงสร้ างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๕๓ หน่วยกิต
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หน่วยกิต
 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑๐ หน่วยกิต
 กลุม่ วิชาภาษา
๙ หน่วยกิต
 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จดั เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป) ๑๑ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
๑๑๗ หน่วยกิต
 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จดั เป็ นพื ้นฐานวิชาชีพฯ) ๗ หน่วยกิต
 กลุม่ วิชาพื ้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒๐ หน่วยกิต
 กลุม่ วิชาพื ้นฐานด้ านกายอุปกรณ์
๕ หน่วยกิต
 กลุม่ วิชากายอุปกรณ์
๘๕ หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
๔.
รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาต่อไปนี ้ เรี ย งลําดับตามหมวดวิช า กล่าวคือ หมวดวิช าศึกษาทั่วไป หมวดวิช าเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียงลําดับรายวิชาตามรหัสตัวอักษรและตัวเลข
 หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี เรียงลําดับตามรหัสตัวเลขหลักสิบซึ่งแสดงถึงกลุม่ วิชา
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตวั เลขหน่วยกิตรวมไว้ หน้ าวงเล็บส่วนตัวเลขในวงเล็บมีความหมายดังนี ้
 แสดงจํานวนชัว่ โมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา เช่น
๓ (๒-๒-๕) หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต มีการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์
ภาคปฏิบตั ิ ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์ และค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ๕ ชัว่ โมง/สัปดาห์
 แสดงจํานวนสัปดาห์ที่ใช้ ในการสอนวิชานันตลอดภาคการศึ
้
กษา โดยจะมีสญ
ั ลักษณ์ @ กํากับ
ตัวเลขตัวกลางแสดงจํานวนสัปดาห์ ส่วนตัวเลขตัวหน้ าจะใช้ เลขศูนย์ต ัวเลขตัวท้ ายแสดงจํ านวนชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ที่ใช้ ค้นคว้ าด้ วยตนเอง สําหรับการคิดหน่วยกิตซึง่ ระบุเป็ นตัวเลขหน้ าวงเล็บนัน้ โดยปกติใช้ เกณฑ์
๑ สัปดาห์ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต แต่ในกรณีที่เป็ นรายวิชาที่ต้องใช้ เวลาในการเตรียมนักศึกษาหรือ
๖

ให้ ศึกษาด้ วยตนเองค่อนข้ างมาก หรื อให้ ศึกษาและฝึ กปฏิบัตินอกสถานที่ จะใช้ หลัก เกณฑ์ ๔๐-๔๕
ชั่วโมงเท่ ากับ ๑ หน่ วยกิต ทําให้ ตวั เลขหน่วยกิตหน้ าวงเล็บน้ อยกว่าจํานวนสัปดาห์ เช่น
๓ (๐-๔@-๒๐) หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต ใช้ เวลาศึกษา ๔ สัปดาห์ และค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
๒๐ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๒ (๐-๓@-๒๐) หมายถึง รายวิชา ๒ หน่วยกิต ใช้ เวลาศึกษา ๓ สัปดาห์ และค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
๒๐ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐ หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

๑๐ หน่ วย

กจสว ๑๐๑
MGID 101
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)
การบริหารงานและการจัดการทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
Administration and General Management
3 (3-0-6)
๒ (๑-๒-๓)
การศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
2 (1-2-3)
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Science for Human Development
2 (1-2-3)

กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐
ARTH 100
ศศภอ ๑๐๓
AREN 103
ศศภอ ๑๐๔
AREN 104

๙ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
ศิลปะการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
๓ (๒-๒-๕) #๑
Art of Using Thai Language in Communication
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕) #๑
English Level 1
3 (2-2-5)
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕) #๑
English Level 2

3 (2-2-5)

ศศภอ ๑๐๕
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
AREN 105
English Level 3
ศศภอ ๑๐๖
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
AREN 106
English Level 4
ศศภอ ๑๐๗
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๕
AREN 107
English Level 5
ศศภอ ๑๐๘
ภาษาอังกฤษ ระดับ ๖
AREN 108
English Level 6
#๑ ลงทะเบียนเรียน ๒ รายวิชาตามผลการทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ
๗

๓
3
๓
3
๓
3
๓
3

(๒-๒-๕) #๑
(2-2-5)
(๒-๒-๕) #๑
(2-2-5)
(๒-๒-๕) #๑
(2-2-5)
(๒-๒-๕) #๑
(2-2-5)

(placement test)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ส่ วนที่จดั เป็ นวิชาศึกษาทั่วไป)

๙ หน่ วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๓ (๓-๐-๖)๒

วทคม ๑๑๒

เคมีทวั่ ไป

SCCH 112

General Chemistry

วทชว ๑๑๖

ชีววิทยาขั ้นแนะนํา

SCBI 116

Introductory Biology

วทคพ ๑๕๕

การประยุกต์ใช้ งานไมโครคอมพิวเตอร์

SCCS 155

Microcomputer Application

วทฟส ๑๕๙

ฟิ สิกส์พื ้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

SCPY 159

Elementary Physics for Health Science

วทคณ ๑๘๒

สถิติศาสตร์ สาํ หรับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)

SCMA 182

Statistics for Health Science

2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)

ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ

2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)

๑๑๗ หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ส่ วนที่จดั เป็ นพืน้ ฐานวิชาชีพ)

๗ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๒ (๒-๐-๔)

วทคณ ๑๑๐

แคลคูลสั

SCMA 110
วทคม ๑๑๒

Calculus
เคมีทวั่ ไป

2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)๒

SCCH 112

General Chemistry

วทชว ๑๑๗

รากฐานของชีวิต

3 (3-0-6)
๒(๑.๕-๑.๕-๓.๗๕)

SCBI 117
วทฟส ๑๑๐

Foundation of Life
ปฏิบตั ิการฟิ สิกส์ 1

2 (1.5-1.5-3.75)
๑ (๐-๓-๑.๕)

SCPY 110

Physics Laboratory I

1 (0-3-1.5)

*๒ รายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป ๑ หน่วยกิต วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๒ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์

๒๐ หน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
๔ (๓-๒-๗)

ศรกอ ๒๑๑

กายวิภาคศาสตร์

SIPO 211
ศรกอ ๒๑๒

Anatomy
สรีรวิทยา

4 (3-2-7)
๒ (๒-๐-๔)

SIPO 212

Physiology

2 (2-0-4)
๘

ศรกอ ๒๑๓
SIPO 213
ศรกอ ๒๑๔
SIPO 214
ศรกอ ๒๑๕
SIPO 215
ศรกอ ๒๑๖
SIPO 216
ศรกอ ๓๑๑
SIPO 311
ศรกอ ๔๑๒
SIPO 412

พยาธิวิทยา
Pathology
ชีวกลศาสตร์ ๑
Biomechanics 1
ชีวกลศาสตร์ ๒
Biomechanics 2
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
Rehabilitation Medicine
กระบวนการวิจยั ด้ านกายอุปกรณ์
Research Process in Prosthetics and Orthotics
จิตวิทยาคลินิก
Clinical Psychology

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานด้ านกายอุปกรณ์
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO

๑๒๑
121
๒๒๑
221

๕ หน่ วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
บทนํากายอุปกรณ์ ๑
๒ (๑-๔-๔)
Introduction to Prosthetics and Orthotics 1
2 (1-4-4)
บทนํากายอุปกรณ์ ๒
๓ (๑–๖-๕)
Introduction to Prosthetics and Orthotics 2
3 (1-6-5)

กลุ่มวิชากายอุปกรณ์
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ
SIPO
ศรกอ

๒๓๑
231
๒๓๒
232
๒๔๑
241
๒๔๒
242
๒๕๑
251
๓๒๑
321
๓๒๒
322
๓๓๑

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)

๘๕ หน่ วยกิต

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
กายอุปกรณ์เสริม ๑
๓ (๓-๐-๖)
Orthotics 1
3 (3-0-6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม ๑
๔ (๐-๖@-๒๐)
Orthotic Practice I
4 (0-6@-20)
กายอุปกรณ์เทียม ๑
๓ (๓-๐-๖)
Prosthetics 1
3 (3-0-6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม ๑
๔ (๐-๖@-๒๐)
Prosthetic Practice 1
4 (0-6@-20)
กายอุปกรณ์คลินิก ๑
๔ (๐-๖@-๒๐)
4 (0-6@-20)
Clinical Orthotics and Prosthetics 1
กายอุปกรณ์แขน
๓ (๓-๐-๖)
Upper Limb Orthotics and Prosthetics
3 (3-0-6)
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์แขน
๔ (๐-๖@-๒๐)
Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice
4 (0-6@-20)
กายอุปกรณ์เสริม ๒
๓ (๓-๐-๖)
๙

SIPO 331
ศรกอ ๓๓๒
SIPO 332
ศรกอ ๓๓๓
SIPO 333
ศรกอ ๓๓๔
SIPO 334
ศรกอ ๓๔๑
SIPO 341
ศรกอ ๓๔๒
SIPO 342
ศรกอ ๓๕๑
SIPO 351
ศรกอ ๓๕๒
SIPO 352
ศรกอ ๓๕๓
SIPO 353
ศรกอ ๓๕๔
SIPO 354
ศรกอ ๔๓๓
SIPO 433
ศรกอ ๔๔๑
SIPO 441
ศรกอ ๔๔๒
SIPO 442
ศรกอ ๔๔๓
SIPO 443
ศรกอ ๔๕๑
SIPO 451
ศรกอ ๔๕๒
SIPO 452
ศรกอ ๔๕๓
SIPO 453

Orthotics 2
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม ๒
Orthotic Practice 2
กายอุปกรณ์เสริม ๓
Orthotics 3
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เสริ ม ๓
Orthotic Practice 3
กายอุปกรณ์เทียม ๒
Prosthetics 2
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม ๒
Prosthetic Practice 2
กายอุปกรณ์คลินิก ๒
Clinical Orthotics and Prosthetics 2
ประสบการณ์คลินิก ๑
Clinical Experience 1
กายอุปกรณ์คลินิก ๓
Clinical Orthotics and Prosthetics 3
ประสบการณ์คลินิก ๒
Clinical Experience 2
กายอุปกรณ์เสริมขั ้นสูง
Orthotic Advance
กายอุปกรณ์เทียม ๓
Prosthetics 3
ปฏิบตั ิการกายอุปกรณ์เทียม ๓
Prosthetic Practice 3
กายอุปกรณ์เทียมขั ้นสูง
Prosthetic Advance
กายอุปกรณ์คลินิก ๔
Clinical Orthotics and Prosthetics 4
ประสบการณ์คลินิก ๓
Clinical Experience 3
ประสบการณ์คลินิก ๔
Clinical Experience 4

3
๔
4
๒
2
๓
3
๓
3
๔
4
๔
4
๓
3
๔
4
๓
3
๔
4
๓
3
๔
4
๔
4
๔
4
๔
4
๔
4

(3-0-6)
(๐-๖@-๒๐)
(0-6@-20)
(๒-๐-๔)
(2-0-4)
(๐-๔@-๒๐)
(0-4@-20)
(๓-๐-๖)
(3-0-6)
(๐-๖@-๒๐)
(0-6@-20)
(๐-๖@-๒๐)
(0-6@-20)
(๐-๔@-๒๐)
(0-4@-20)
(๐-๔@-๒๐)
(0-4@-20)
(๐-๔@-๒๐)
(0-4@-20)
(๒-๒@-๒๐)
(2-2@-20)
(๓-๐-๖)
(3-0-6)
(๐-๖@-๒๐)
(0-6@-20)
(๒-๒@-๒๐)
(2-2@-20)
(๐-๔@-๒๐)
(0-4@-20)
(๐-๕@-๒๐)
(0-5@-20)
(๐-๕@-๒๐)
(0-5@-20)

@ แสดงจํานวนสัปดาห์ ท่ จี ัดการเรียนการสอน
#๒ รายวิชาชีพ/วิชาเฉพาะที่มีเนือ้ หาสาระจัดเป็ นวิชาศึกษาทั่วไป ๑ หน่ วยกิต
#๓ เป็ นรายวิชาที่ให้ นักศึกษาเลือกสถานที่ศึกษาและปฏิบัติงานได้ ตามความสนใจ / ความต้ องการ
ตามที่คณะกรรมการหลักสูตร ฯ เห็นสมควร รวม ๖ หน่ วยกิต
๑๐

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

๖ หน่ วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก (ช่ วงที่ ๑,๒ และ ๓)

๖ หน่ วยกิต

วทคพ ๑๐๑
SCCS 101
ศศพฐ ๑๔๗
AREE 147
ศรกอ ๔๑๓
SIPO 413
ศรกอ ๔๑๔
SIPO 414
สมมศ ๑๐๖
SHHU 106
สมสค ๑๐๗
SHSS 107
สมสค ๑๐๘
SHSS 108
สมสค ๑๐๙
SHSS 109
สมมศ ๑๑๒
SHHU 112
สมสค ๑๑๒
SHSS 112
สมสศ ๑๒๕
SHSS 125
สมมน ๑๒๕
SHHU 125
สมสศ ๑๓๐
SHSS 130
สมสศ ๑๓๕
SHSS 135
สมสค ๑๔๐
SHSS 140
สมสค ๑๔๔

จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ค้ นคว้ า)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
๓ (๓-๐-๖)
Computer Programming I
3 (3-0-6)
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
Psychology for Better Life
3 (3-0-6)
การตัดเย็บรองเท้ า
๒ (๐-๒@-๒๐)
Shoe Making
2 (0-2@-20)
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูปฏิบตั ิ
๒ (๐-๒@-๒๐)
Rehabilitation Practice
2 (0-2@-20)
ศิลปวิจกั ษณ์
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
Art Appreciation
สังคมกับสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
Society and Health
ระบบกฎหมายไทย
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
Thai Legal System
บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
Integration of Thai Politics and law
พลวัติของกลุม่
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
Group Dynamics
ทักษะการใช้ ชีวิตยุคใหม่
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
Life Skill of Modern Living
หลักรัฐศาสตร์ และการเมืองการปกครองไทย
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
Introduction to Political Science and Thai Politics
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
Professional Code of Ethics
หลักเศรษฐศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
Principles of Economics
เศรษฐศาสตร์ สขุ ภาพ
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
Health Economics
จิตวิทยาทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
General Psychology
หลักการสือ่ สาร
๒ (๒-๐-๔)
๑๑

SHSS 144
สมสศ ๒๕๐
SHSS 250
สมตน ๓๐๖
SHCE 306
ศศภจ ๑๗๑
ARCH 171
ศศภจ ๑๗๒
ARCH 172
ศศภฝ ๑๔๑
ARFR 141
ศศภฝ ๑๔๒
ARFR 142
ศศภญ ๑๖๑
ARJP 161
ศศภญ ๑๖๒
ARJP 162
วศสว ๑๐๑
MSID 101
วศสว ๑๐๒
MSID 102
ศพสต ๑๐๑
MURP 101

Principle of Communication
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการแพทย์และสาธารณสุข
Public Health Laws & Regulations
จิตวิทยาประยุกต์
Applied Psychology
ภาษาจีน ๑
Chinese I
ภาษาจีน ๒
Chinese II
ภาษาฝรั่งเศสเบื ้องต้ น ๑
Elementary French I
ภาษาฝรั่งเศสเบื ้องต้ น ๒
Elementary French II
ภาษาญี่ปนเบื
ุ่ ้องต้ น ๑
Elementary Japanese I
ภาษาญี่ปนเบื
ุ่ ้องต้ น ๒
Elementary Japanese I
ดนตรีวิจกั ษณ์
Music Appreciation
ขับร้ องประสานเสียง
Chorus
การแก้ ไขความขัดแย้ งโดยสันติวิธี
Conflict Transformation by Peaceful Means

2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

#๓ เป็ นรายวิชาที่ให้ นกั ศึกษาเลือกสถานที่ศกึ ษาและปฏิบตั ิงานได้ ตามความสนใจ / ความต้ องการตาม
ที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ เห็นสมควรรวม ๖ หน่วยกิต

๑๒

ตารางที่ ๓ แสดงโครงสร้ างหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐
สัปดาห์ที่
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ปี ๑

ปี ๒

ปี ๓

ปี ๔
(๒๐ สัปดาห์)

(๒๐ สัปดาห์)

(๒๑ สัปดาห์)

(๑๘ สัปดาห์)

ศศภท ๒๐๑ (๓)
ภาษาอังกฤษ
(ระดับ) ๑
รายวิชาจากกลุม่
ศศภอ ๑๐๓๑๐๘
ศศภอ ๑๐๓๑๐๘ (๓)
มมศท ๑๐๑ (๒)
วทคพ ๑๕๕ (๓)
วทชว ๑๑๖ (๒)
วทชว ๑๑๗ (๒)
วทคม ๑๑๒ (๓)
วทคณ ๑๑๐ (๒)

ศรกอ ๒๑๑ (๔)
ศรกอ ๒๑๓ (๓)
ศรกอ ๒๑๔ (๒)

ศรกอ ๓๑๑ (๓)
ศรกอ ๓๓๑ (๓)
ศรกอ ๓๓๒ (๔)
ศรกอ ๓๔๑ (๓)
ศรกอ ๓๔๒ (๔)
ศรกอ ๓๕๑ (๔)

ศรกอ ๒๑๕ (๒)

ศรกอ ๓๕๒ (๓)

ศรกอ ๒๑๖ (๑)
ศรกอ ๒๑๖ (๔)
ศรกอ ๒๒๑ (๔)

ศรกอ ๔๑๑ (๑)
ศรกอ ๔๑๒ (๑)
ศรกอ ๔๔๑ (๓)
ศรกอ ๔๔๒ (๔)
ศรกอ ๔๕๑ (๔)
ศรกอ ๔๕๒ (๔)
วิชาเลือกเสรี (๒)

ฝึ กปฏิบตั ิงาน ๖ สัปดาห์
ในโรงพยาบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

สอบประมวลความรอบรู้

วิชาเลือกเสรี (๒)
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

(๒ สัปดาห์ )
ปิ ดภาค
(๒๐ สัปดาห์)

(๒ สัปดาห์ )
ปิ ดภาค
(๒๒ สัปดาห์)

(๒ สัปดาห์ )
ปิ ดภาค
(๑๘ สัปดาห์)
ศรกอ ๒๑๒ (๒)
๑๓

(๒ สัปดาห์ )
ปิ ดภาค
(๒๐ สัปดาห์)

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

ภาษาอังกฤษ
(ระดับ) ๑
รายวิชาจากกลุม่
ศศภอ ๑๐๓๑๐๘ (๓)
มมศท ๑๐๒ (๓)
มมศท ๑๐๓ (๒)
กจสว ๑๐๑ (๓)
วทฟส ๑๕๙ (๓)
วทฟส ๑๑๐ (๑)
วทคณ ๑๘๒ (๒)
ศรกอ ๑๒๑ (๒)
วิชาเลือกเสรี (๒)

ศรกอ ๒๓๑ (๓)
ศรกอ ๒๓๒ (๔)
ศรกอ ๒๔๑ (๓)
ศรกอ ๒๔๒ (๔)

ศรกอ ๓๒๑ (๓)
ศรกอ ๓๒๒ (๔)
ศรกอ ๓๓๓ (๒)
ศรกอ ๓๓๔ (๓)

ศรกอ ๒๕๑ (๔)

ศรกอ ๓๕๓ (๔)

ศรกอ ๔๓๓ (๔)
ศรกอ ๔๔๓ (๔)
ศรกอ ๔๕๓ (๔)
วิชาเลือกเสรี (๒)

ศรกอ ๓๕๔ (๓)
ฝึ กปฏิบตั ิงาน ๖ สัปดาห์
ในโรงพยาบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

(๑๒ สัปดาห์ )
ปิ ดภาค

(๑๐ สัปดาห์ )
ปิ ดภาค

(๑๐ สัปดาห์ )
ปิ ดภาค

๔๗
๔๘

(ตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนหน่วยกิตของรายวิชา)

๑๔

ตัวอย่ างตารางบันทึกผลการวิเคราะห์ หลักสูตรเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐานการรับรอง
หลักสูตรกายอุปกรณ์ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550)
สถาบันการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เกณฑ์มาตรฐานการรับรองหลักสูตรกายอุปกรณ์ ระดับปริญญาตรี (ส่วนหลักสูตร)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กลุม่ วิชาภาษา
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จดั เป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไป)
กลุม่ วิชาวิทย์ -คณิตฯ

กลุม่ วิชาพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

ปรี คลินกิ
(25 หน่วยกิต)

กลุม่ วิชากายอุปกรณ์

ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต

กายอุปกรณ์เสริม

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กายอุปกรณ์เสริมแขน
กายอุปกรณ์เสริมขา
กายอุปกรณ์เสริมลําตัว
กายอุปกรณ์เสริมขันสู
้ ง
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กายอุปกรณ์เทียมแขน
กายอุปกรณ์เทียมขา

กายอุปกรณ์เทียม

/
/
/
/
/
/
/
/

10
9
11
2
2
1
3
3

/

2

คณิตศาสตร์ (แคลคูลสั )
เคมี
ชีววิทยา
ฟิ สกิ ส์

/
/
/
/

2
2
2
1

กายวิภาคศาสตร์
สรี รวิทยา
พยาธิวทิ ยา
ชีวกลศาสตร์
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
อื่นๆ

/
/
/
/
/
/

4
2
3
4
3

/
/
/
/

3.5
14
5
4

/
/

3.5
14

สถิติ
ชีววิทยา
เคมี
ฟิ สกิ ส์
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์ (แคลคูลสั )
ชีววิทยา

หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จดั เป็ นพื ้นฐานวิชาชีพ)
กลุม่ วิชาวิทย์ -คณิตฯ

๑๕

ผลการวิเคราะห์ (ระบุจํานวนหน่วยกิต)
ไม่มี
มี
หน่วยกิต

ฝึ กปฏิบตั ิทางคลินกิ และหรื อประสบการณ์ วชิ าชีพ

ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต *

อื่นๆ
หมวดวิชาเลือกเสรี

วิจยั
จิตวิทยา

/

32

/
/

3
1

/

6

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

๑ . ถ้ ามีในหลักสูตร ให้ ใส่เครื่องหมาย / และระบุจํานวนหน่วยกิต ถ้ าไม่ได้ แยกเป็ นรายวิชาให้ ระบุจํานวน
หน่วยกิตโดยประมาณ ถ้ าไม่มีในหลักสูตรให้ ใส่เครื่องหมาย X
* ฝึ กปฏิบัติในสถานการณ์จ ริ ง เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล องค์กรหรื อหน่วยงานหรื อบริ ษั ท ที่
ให้ บริการด้ านกายอุปกรณ์ เป็ นต้ น

๑๖

บันทึกผลการวิเคราะห์ คุณสมบัติ ความพร้ อมในการจัดการศึกษาทรัพยากรด้ านต่ างๆ
ของสถาบันการศึกษา
เพื่อการรับรองหลักสูตรกายอุปกรณ์ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
สถาบันการศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐานการรั บรองหลักสูตรกายอุปกรณ์ ระดับปริ ญญาตรี

ผลการวิเคราะห์
ผ่ าน

คุณสมบัติของ
สถาบันการศึกษา

โครงสร้ างหลักสูตร

อาจารย์

นักศึกษา
ความพร้ อมระดับ
คลินิกและหรื อการ
ฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
ระบบดูแลนักศึกษา
อาคารสถานที่
สวัสดิการ
ห้ องสมุด

กระทรวงศึกษาธิ การรับรอง
มีการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มีบรรยากาศในสังคมนักวิชาการ
มีหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ
หัวหน้ าและผู้บริหารมีความเป็ นผู้นํา มีความรู้ทางการศึกษา เจตคติดีตอ่ กายอุปกรณ์ การวิจัย
มีปณิธานมุง่ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
มีระบบบริ หารชัดเจนที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
มีความพร้ อมตามเกณฑ์กอ่ นเริ่ มดําเนินการ
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จัดเป็ นวิชาศึกษาทั่วไป)
(๒) หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนที่จัดเป็ นพื ้นฐานวิชาชีพ)
- กลุ่มวิชาพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
- กลุ่มวิชาพื ้นฐานด้ านกายอุปกรณ์
- กลุ่มวิชากายอุปกรณ์
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
อาจารย์ : นักศึกษา = ๑ :๔ ตลอดหลักสูตร
บางรายวิชาต้ องมีจํานวนเพียงพอต่อการสอนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด
คุณวุฒิ เอก : โท : ตรี = ๑ : ๖ : ๓ (ระยะแรกอนุโลมใช้ ความเชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญพิเศษ)
ถ้ าต้ องมีอาจารย์พิเศษ ต้ องมีเวลาเพียงพอที่จะเตรี ยมสอนและติดตามประเมินผล
มีการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิจัย และการจัดการเรี ยนการสอน
กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกชัดเจน
กําหนดจํานวนให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐาน
มีโรงพยาบาล/คลินิกและผู้รับบริ การเพียงพอต่อการศึกษาทั ้งกายอุปกรณ์เสริ มและเทียม ถ้ าไม่พร้ อม
ต้ องมีสถาบันที่รองรับการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
มีหน่วยงานรับผิดชอบ
มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ห้ องเรี ยนเพียงพอสําหรับการสอนรูปแบบต่าง ๆ
มีโสตทัศนูปกรณ์พร้ อมและเพียงพอ
มีสถานที่สําหรับสวัสดิการ สโมสร กีฬาและนันทนาการ
มีตํารา วารสารเหมาะสม เพียงพอ
มีคอมพิวเตอร์ เพียงพอ

๑๗

ไม่ ผ่าน

ควร
ปรั บปรุ ง

การบริ หารจัดการ

แหล่ งงบประมาณ
ประเมินคุณภาพ

ก่อนดําเนินการต้ องมีหัวหน้ าและทีมบริหาร
จัดทําแผนดําเนินไม่น้อยกว่า ๕ ปี ที่ชัดเจน
มีแผนจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนและเป็ นไปได้
มีโครงสร้ างองค์กรและบุคลากรที่มีคณ
ุ วุฒิและจํานวนเหมาะสม
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาจากสถาบันที่เปิ ดดําเนินการหลักสูตรกายอุปกรณ์มาก่อน
ต้ องแสดงว่ามีแหล่งงบประมาณชัดเจนเพียงพอสําหรับการดําเนินการ
มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลชัดเจน มีการตรวจสอบเป็ นระยะ

๑๘

