
 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา 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
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  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 
สถาบันการศึกษา  ต่อผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

สําหรับสถาบันการศึกษาของเอกชนให้เจ้าของ  ผู้จัดการ  หรือผู้แทนนิติบุคคลของสถาบัน 
การศึกษาเป็นผู้ยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาต่อผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและ   
การประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาและแบบประเมินตนเองให้เป็นไปตามแบบที่กําหนด 
ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขา 
กายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้แทนคณะกรรมการ
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วิชาชีพสองคน  ผู้แทนอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านพัฒนามาตรฐานวิชาการสองคน   
และผู้แทนสํานักสถานและการประกอบโรคศิลปะสองคน  โดยให้ผู้แทนสํานักสถานพยาบาลและ 
การประกอบโรคศิลปะคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการวิชาชีพและเลขานุการ 

ข้อ ๕ ให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมินหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษามีหน้าที่ตรวจหลักสูตรและแบบประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาและเสนอ
คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ภายในหกเดือน  นับแต่วันที่ขอรับรอง 

ในกรณีการตรวจประเมินหลักสูตรการศึกษาและสถาบันการศึกษา  ไม่แล้วเสร็จภายใน   
หกเดือนให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์  ด้านตรวจประเมินหลักสูตร  และสถาบัน 
การศึกษาขอขยายเวลาต่อคณะกรรมการวิชาชีพ  ได้ไม่เกินสองครั้ง ๆ  ละไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ขอการรับรอง
สถาบันการศึกษา  ให้สถาบันการศึกษาที่ขอการรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียง  
ค่าเดินทาง  ค่าที่พัก  และค่าตอบแทนการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาของคณะอนุกรรมการวิชาชีพ 
สาขากายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษา  ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่สูงกว่าอัตราที่ทางราชการ
กําหนด   

หมวด  ๒ 
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา 

 
 

ข้อ ๗ สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์จะพิจารณาให้การรับรอง
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์กําหนด 

ข้อ ๘ คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์  ต้องออกหนังสือการรับรองสถาบัน 
การศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา  เม่ือผลการพิจารณาผ่านเกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบัน 
การศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์กําหนด  โดยกําหนดให้หนังสือมีอายุห้าปี
นับแต่วันที่ได้รับการรับรอง  การออกหนังสือการรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามแบบที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๙ สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขา
กายอุปกรณ์  จะต้องดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณียื่นคําขอใหม่ให้ยื่นก่อนเริ่มดําเนินการไม่นอ้ยกว่าหกเดือน   
(๒) กรณีต่ออายุสถาบันการศึกษาให้ยื่นคําขอรับรองเพื่อต่ออายุสถาบันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

หกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี   
(๓) สถาบันการศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหม่  สถาบันการศึกษาจะต้องยื่นคําขอ 

การรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ทุกครั้ง 
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ข้อ ๑๐ หากผลการประเมินสถาบันการศึกษาคราวใดไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน
สถาบันการศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์
กําหนดในข้อ  ๗  ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินพร้อมแจ้งให้
คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษาทําการ
ประเมินใหม่  และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อพิจารณาต่ออายุ 

ข้อ ๑๑ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์
ก่อนที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ต้องมายื่นคําขอการรับรองใหม่  ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
ประกาศนี้  มีผลใช้บังคับหากมิได้มายื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่าการรับรองนั้นส้ินสุดลง
นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาสองปีในวรรคแรก   

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีปัญหาตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์เป็น 
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ ๑๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
เทอดชัย  ชีวะเกตุ 

ประธานกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ 



 ๑

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตรี สาขากายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
 
๑. ช่ือสาขา / สาขาวชิา 
 กายอปุกรณศาสตร์ 
 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือเตม็ กายอุปกรณศาสตรบัณฑติ 
  Bachelor of Prosthetics and Orthotics  
 ช่ือย่อ กอ.บ. 
  B.PO. 
 
๓. ลักษณะของสาขา / สาขาวชิา 
 กายอปุกรณ์เป็นสาขาวิชาชีพท่ีจดัเป็นการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบญัญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ .  ๒๕๔๒  โดยพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขากายอุปกรณ์เป็นสาขาประกอบโรคศิลปะ 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ. ๒๕๔๒  พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้ให้ความหมายของ 
กายอปุกรณ์ไว้ดงันี ้
  “กายอุปกรณ์”  หมายความว่า  การกระทําต่อร่างกายมนุษย์เก่ียวกับการตรวจประเมิน 
ความพิการ  การผลิตอปุกรณ์เสริม  หรืออปุกรณ์เทียมภายนอกร่างกาย  สําหรับใช้ทดแทนส่วนของ 
ร่างกายท่ีสญูหายหรือบกพร่อง  เก่ียวกบัระบบประสาท  กล้ามเนือ้  และกระดกูตามท่ีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ได้วินิจฉยัสัง่การรักษา 
 
๔. คุณลักษณะของบัณฑติท่ีพงึประสงค์ 
 (๑) มีคณุธรรมจริยธรรมของนกักายอปุกรณ์  จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ  และคณุธรรม 
จริยธรรมท่ีวิญญชูนพึงมี 
 (๒) มีความรู้ความสามารถเพียงพอตอ่การทํางานด้านกายอปุกรณ์อยา่งมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
และสามารถมีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย  และเพ่ิมพูนความรู้และ 
ความเข้าใจของตนอยู่เสมอ 
 (๓) มีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลู / สภาพการณ์ และกําหนดแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาหรือการพฒันางานในความรับผิดชอบได้อย่างมีเหตผุลเป็นองค์รวม  และอย่างสร้างสรรค์ 
ทัง้ในสภาพการณ์ท่ีคุ้นเคยและท่ีแตกตา่งออกไป 
 (๔) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถบรูณาการแก่ประชาชน 



 ๒ 

 (๕) มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้า 
ทางด้านวิชาการและการเปล่ียนแปลงในด้านตา่งๆได้อย่างทนัสมยัและทนัเหตกุารณ์ 
 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 สาขากายอปุกรณศาสตร์กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้  ๖  ด้านดงัตอ่ไปนี ้
 ๕.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (๑) มีความซ่ือสตัย์สจุริต  มีวินยั  ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง  วิชาชีพและ 
สงัคม 

  (๒) มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตามสามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
และลําดบัความสําคญั 

  (๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  รวมทัง้เคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนษุย์ สิทธิผู้ป่วย สิทธิผู้พิการ 
  (๔) เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ขององค์กรและสงัคม 
  (๕) มีทศันคติท่ีดีตอ่วิชาชีพปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยคณุธรรมและจริยธรรม  มีความเสียสละ  
 ๕.๒ ด้านความรู้ 
  (๑) มีความรู้ เ ก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ี สําคัญ   ด้านกายอุปกรณศาสตร์ทั ง้ 
กายอุปกรณ์เสริมและด้านกายอปุกรณ์เทียมตามเกณฑ์ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ 
จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบโรคศิลปะ  สิทธิผู้ ป่วย 
สิทธิคนพิการ 
  (๒) สามารถประเมิน  วิเคราะห์  อธิบายความต้องการกายอุปกรณ์  รวมทัง้ประยุกต์ 
ความรู้  ทกัษะ  ออกแบบ  จดัทําและหรือปรับปรุงกายอปุกรณ์ให้เหมาะสมกบัปัญหาและความต้องการ 
  (๓) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพฒันาการด้านกายอปุกรณศาสตร์  
  (๔) สามารถบรูณาการความรู้ท่ีศกึษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
  (๕) มีความรู้ทางด้านการบริหารจดัการการให้บริการด้านกายอปุกรณ์ 
 ๕.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
  (๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  (๒) สามารถรวบรวม และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการกายอุปกรณ์  โดยใช้ 
หลกัการท่ีได้เรียนมาตลอดจนสามารถนําความรู้ไปประยกุตใ์นสถานการณ์จริง 
  (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางด้านกายอุปกรณ์เสริม 
และกายอุปกรณ์เทียมได้อย่างเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนสังเคราะห์แนวทางและ 
วิธีการป้องกนัแก้ไขรักษาความพิการ  การฟืน้ฟสูมรรถภาพ และการสง่เสริมสขุภาพ 
  (๔) สามารถวิเคราะห์และวางแผนพัฒนางานบริการด้านกายอปุกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
กบัสภาพการณ์และบริบทตา่ง ๆ  ได้ 



 ๓

 ๕.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (๑) มีมนุษยสมัพันธ์ท่ีดีกับผู้ รับบริการ  ผู้ ร่วมงาน  ผู้บังคบับัญชา  ผู้ ใต้บังคับบัญชาและ 
บคุลากรสาขาวิชาชีพอ่ืน 
  (๒) สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ของหน่วยงาน/สถานท่ีท่ีปฏิบตัิงานได้ดี 
  (๓) สามารถร่วมปฏิบัติงานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างสร้างสรรค์  ทัง้ในฐานะ 
ผู้นํากลุม่และสมาชิกกลุม่ 
  (๔) มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองในการพฒันาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพและด้านอ่ืน ๆ 
รับผิดชอบตอ่งานและผลงานของตน ตลอดจนรับผิดชอบตอ่วงการวิชาชีพกายอปุกรณ์และตอ่สงัคม 
 ๕.๕ ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๑) สามารถใช้ทกัษะเชิงตวัเลขในการวิเคราะห์และแปลผลงานการศกึษาวิจยัด้านกายอปุกรณ์ 
  (๒) สามารถใช้ทกัษะเชิงตวัเลขในการวิเคราะห์และแปลผลการประกอบการการให้บริการ 
ทางด้านกายอปุกรณ์ 
  (๓) สามารถให้คําแนะนําและคําปรึกษาทางด้านกายอปุกรณ์แก่ผู้ ป่วยและประชาชน 
  (๔) สามารถให้ความรู้ด้านกายอปุกรณ์แก่นกัศกึษา ประชาชน และบคุลากรสขุภาพสาขาอ่ืน 
  (๕) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การติดตามความก้าวหน้าทาง 
วิชาการและการติดตอ่ส่ือสาร 
 ๕.๖ ด้านทักษะพสัิย 
  (๑) สามารถทําและซ่อมชิน้งานทางด้านกายอปุกรณ์เสริมได้ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ 
วิชาชีพสาขากายอปุกรณ์ 
  (๒) สามารถทําชิน้งานทางด้านกายอปุกรณ์เทียมได้ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการวิชาชีพ 
สาขากายอปุกรณ์ 
 
๖. องค์กรวชิาชีพท่ีเก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์   สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ 
 
๗. โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลกัสตูรประกอบด้วยหมวดวิชาและเกณฑ์ขัน้ตํ่าของกลุ่มวิชาหรือรายวิชาในแต่ละหมวด 
ดงันี ้
 ๗.๑ หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  ไมน้่อยกวา่  ๓๐  หน่วยกิต  
 ๗.๒ หมวดวชิาเฉพาะ  ไมน้่อยกวา่  ๘๔  หน่วยกิต  
  (ก) พืน้ฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์  ไมน้่อยกวา่  ๑๐  หน่วยกิต 
 



 ๔

  (ข) วชิาชีพกายอุปกรณ์  ไมน้่อยกวา่  ๗๔  หน่วยกิต 
   (๑) กายอปุกรณ์เสริม ไมน้่อยกวา่  ๓๐  หน่วยกิต 
   (๒) กายอปุกรณ์เทียม ไมน้่อยกวา่  ๓๐  หน่วยกิต 
   (๓) การฝึกปฏิบตัิงานประสบการณ์วิชาชีพ  ไมน้่อยกวา่  ๑๔  หน่วยกิต 
 ๗.๓ หมวดเลือกเสรี  ไมน้่อยกวา่  ๖  หน่วยกิต 
 
๘. เนือ้หาสาระสําคัญของสาขา / สาขาวชิา 
 เนือ้หาสาระท่ีกําหนดเป็นเกณฑ์ขัน้ตํ่าของกลุม่วิชาหรือรายวิชาในแตล่ะหมวด  มีดงันี ้
 ๘.๑ หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป   
  จะต้องครอบคลมุเนือ้หาสาระอย่างน้อยดงันี ้
  (๑) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  ไมน้่อยกวา่ ๑๒  หน่วยกิต  เพ่ือเป็นพืน้ฐานการศกึษากลุม่วิชา 
  วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน  และให้สามารถติดตามผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
  ทางด้านกายอปุกรณ์ได้  โดยเนือ้หาครอบคลมุวิชาชีววิทยา  เคมี  ฟิสิกส์  
  (๒) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  ๒  หน่วยกิต  เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการทําความ 
  เข้าใจผลงานวิจยัทางด้านกายอปุกรณ์  โดยเนือ้หาครอบคลมุวิชาสถิติด้วย 
 ๘.๒ หมวดวชิาเฉพาะ 
  (ก) พืน้ฐานวชิาชีพ  จะต้องครอบคลมุเนือ้หาสาระ  ดงันี ้
   (๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน  (Basic Medical Sciences หรือ 

   Preclinical Sciences)  เพ่ือเป็นพืน้ฐานให้เข้าใจหลกัการและแนวทางการประเมินและ 
   แก้ไขความผิดปกติและความพิการทางกาย  การฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริม 
   สขุภาพจะต้องครอบคลมุเนือ้หาสาระอย่างน้อยดังนี  ้ กายวิภาคศาสตร์  สรีรวิทยา 
   พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟูรวมทัง้บทบาทและการส่งต่อผู้ ป่วย 
   ระหวา่งผู้ให้บริการสาขาตา่ง ๆ 
 
  (ข) วชิาชีพกายอุปกรณ์  จะต้องครอบคลมุเนือ้หาสาระ  ๓  กลุม่  ดงันี ้
   (๑) กลุ่มวชิากายอุปกรณ์เสริมจะต้องครอบคลมุเนือ้หาสาระดงันี ้ หลกัของกาย
อปุกรณ์เสริมและการฝึกประดิษฐ์จัดทํากายอปุกรณ์เสริมแขน  ขาและลําตวั  เพ่ือประยุกต์ใช้ในภาวะ
ผิดปกติของแขน  ขา  ลําตวั  ตลอดจนการให้คําแนะนําการใช้กายอปุกรณ์เสริมและการสง่ตอ่ 
   (๒) กลุ่มวชิากายอุปกรณ์เทียม จะต้องครอบคลมุเนือ้หาสาระดงันี ้ หลกัของกาย
อปุกรณ์เสริมและการฝึกประดิษฐ์จดัทํากายอปุกรณ์เทียมแขน  ขา  เพ่ือประยุกต์ใช้ในภาวะผิดปกติของ
แขน  ขา  ลําตวั  ตลอดจนการให้คําแนะนําการใช้กายอปุกรณ์เทียมและการสง่ตอ่ 
 
 



 ๕

   (๓) การฝึกปฏิบัตงิานประสบการณ์วชิาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จริง 
   คือ  การฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลท่ีให้บริการด้านกายอุปกรณ์  เช่น  โรงพยาบาล 
   ศนูย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและมูลนิธิและองค์กรเอกชนเป็นต้น  ทัง้นี  ้ ต้องมีผู้ประกอบ 
   วิชาชีพสาขากาย อปุกรณ์เป็นผู้ดแูลให้คําปรึกษาอย่างเพียงพอกับนักศึกษา  เพ่ือให้มี 
   ทักษะด้านกายอุปกรณ์ตลอดจนการให้บริการท่ีมีมนุษยสัมพันธ์และทราบถึง 
   กระบวนการให้บริการงานกายอปุกรณ์ 
  (ค) หมวดเลือกเสรี  
  อาจจัดให้มีรายวิชาเลือกเพ่ือการเสริมความชํานาญในวิชาชีพ หรือเป็นรายวิชาเพ่ือให้ 
  ผู้ เ ข้าศึกษามีโลกทัศน์กว้าง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานกายอุปกรณ์และบริการ 
  ฟืน้ฟสูมรรถภาพ 
๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๙.๑ กลยุทธ์การสอน  
   ใช้รูปแบบการสอนท่ีสอดคล้องกับหลกัการจัดการศกึษาท่ีเน้นการเรียนรู้เป็นศนูย์กลาง 
  (Learning centered education) ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนท่ีให้ความสําคญัตอ่การเรียนรู้
  (Learning)  และการพัฒนาความสามารถท่ีสําคัญและจําเป็น  (Real needs)  ต่อการ 
  ประกอบวิชาชีพและการดําเนินชีวิต  รวมทัง้มุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนได้พัฒนาจนเต็ม 
  ศกัยภาพของตนเอง  การเรียนการสอนดงักลา่วมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) ใ ช้ รูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย  สอดคล้องกับจุดประสงค์การศึกษา 
    (Educational objectives) และสง่เสริมการพฒันาความสามารถ ทกัษะด้านต่างๆ 
    ท่ีสําคญันอกเหนือจากความสามารถและทกัษะวิชาชีพ 
   (๒) ใช้ส่ืออปุกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือส่งเสริม 
    การเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษา 
   (๓) บรูณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ  และการประยุกต์ใช้ความรู้ในระดบั 
    วิเคราะห์ (Analysis)  สงัเคราะห์  (Synthesis)  และประเมิน  (Evaluation) 
   (๔) ให้ความสําคญักับการฝึกปฏิบัติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์ 
    จริงโดยมีการกํากบัดแูลจากอาจารย์ผู้สอนอย่างเหมาะสม 
   (๕) มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในช่วงเปล่ียนผ่าน  (Transitional period) 
    จากการเรียนการสอนในสถานการณ์เดิมไปสูส่ถานการณ์ใหม ่
   (๖) มีระบบตรวจสอบ  ติดตามและดแูลช่วยเหลือนกัศกึษาท่ีคาดวา่จะมีหรือท่ีมีปัญหา 
    การเรียน  เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้ช่วยให้นักศึกษาทุกคนพัฒนาความรู้ความสามารถ 
    เตม็ตามศกัยภาพของตน 
   (๗) ให้ความสําคญัตอ่การปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมตลอดหลกัสตูร 
 



 ๖

 ๙.๒ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  (๑) ประเมินความรู้ท่ีสําคญัสําหรับการประกอบวิชาชีพ 
  (๒) ประเมินการประยกุต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพ 
  (๓) ประเมินความรู้ความสามารถในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง 
  (๔) ประเมินพัฒนาการเรียนรู้ และหรือประเมินเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่นักศึกษาเพ่ือ 
   การพฒันา  (Formative evaluation) 
 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  สถาบันอดุมศึกษาจะต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษา 
 และผู้ สําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานคณุวฒิุระดับ
 ปริญญาตรีสาขากายอปุกรณศาสตรบณัฑิตเป็นอย่างน้อย  
 ๑๐.๑ ระดับรายวชิา  
  มีกลุม่อาจารย์รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ พิจารณาผลการสอบ 
 ๑๐.๒ ระดับหลักสูตร  
  ควรจดัให้มีการสอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา (Comprehensive) 
  และมีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากบุคคลหรือ 
  แหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ เช่น  จากผลการสอบเพ่ือรับใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะจากความเหน็ 
  ของผู้ สําเร็จการศกึษาและผู้ใช้บณัฑิตเป็นต้น 
 
๑๑. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 ๑๑.๑ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  ผู้ เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญใน 
  แผนการเรียนท่ีเลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ 
  ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัหรือระเบียบของสถาบนัอดุมศกึษา 
 
๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ๑๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ประจาํ 
  อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน 
  หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี เน่ืองจากการสอนสาขากายอปุกรณ์ สาระสําคญัส่วนหนึ่ง คือ 
  การจดัการเรียนการสอนวิชากายอปุกรณ์ ดงันัน้สถาบนัการศกึษาจะต้องมีอาจารย์ประจํา 
  สว่นหนึ่งท่ีสําเร็จการศกึษาสาขากายอปุกรณ์ตามสดัสว่นของภาระงานสอนและเป็นผู้ได้รับ 
  ใบประกอบโรคศิลปะสาขากายอปุกรณ์สําหรับระดบัคณุวฒิุมีข้อปฏิบตัิดงันี ้



 ๗ 

  (๑) ในปีแรกท่ีเปิดดําเนินการ อาจารย์ประจําทุกคนท่ีสอนในสาขากายอปุกรณ์จะต้อง 
   สําเร็จการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 
  (๒) ภายใน ๖ ปี หลงัเปิดดําเนินการ อาจารย์ประจําท่ีสอนในสาขากายอปุกรณ์ร้อยละ 
   ๒๐  จะต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโทในสาขากายอุปกรณ์หรือ 
   ท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑๒.๒ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
  (๑) การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของหลกัสตูร  กําหนดให้มีอาจารย์ : นักศึกษา 
   เตม็เวลาเทียบเท่าไมน้่อยกวา่ ๑:๔ 
  (๒) การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของวิชากายอุปกรณ์  กําหนดให้มีอาจารย์ : 
   นกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเท่าไมน้่อยกวา่ ๑:๘ 
  (๓) การฝึกปฏิบตัิการ กําหนดให้มี อาจารย์ : นกัศกึษา ไมน้่อยกวา่ ๑:๘ 
  (๔) การฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้การควบคมุของผู้ประกอบโรคศิลปะ 
   สาขากายอปุกรณ์  กําหนดให้มีอาจารย์ : นกัศกึษา ไมน้่อยกวา่ ๑:๕ 
 ๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรจํานวนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
  หลกัสตูรให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องจดัให้มีทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอนดงันี ้
 ๑๓.๑ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีห้องเรียน ส่ืออุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
  ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิท่ีเพียงพอ 
 ๑๓.๒ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้มีหนังสือท่ีใช้ในการศึกษารายวิชาต่าง ๆ  ในหลกัสูตร 
  รวมทัง้จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์สําหรับการค้นคว้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเพียงพอ 
  กบัจํานวนนกัศกึษา 
 ๑๓.๓ สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องมีโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีให้บริการด้านกายอปุกรณ์  ซึ่งมี 
  ผู้มารับบริการเพียงพอต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ  ครอบคลมุทัง้ด้านกายอุปกรณ์เสริม 
  และอปุกรณ์เทียม 
   ในกรณีท่ีสถาบนัอดุมศกึษาไมส่ามารถจดัการเรียนการสอนกลุ่มวิชาใดหรือรายวิชาใด 
  หรือกําลงัดําเนินการให้มีทรัพยากรตามวรรคหนึ่ง  ให้เพียงพอหรือเป็นของสถาบันเองและ 
  ต้องขอให้สถาบนั การศกึษาอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีทรัพยากรดงักลา่วช่วยเหลือจะต้องทํา 
  ข้อตกลงท่ีชัด เจนและลงนามโดยผู้ มี อํานาจตามกฎหมายในข้อตกลงดังกล่าว 
  สถาบันอดุมศึกษาจะต้องสามารถเข้าไปร่วมดูแลการจัดการศึกษาได้อย่างสะดวกและ 
  มีประสิทธิภาพ  ในกรณีนีจ้ะต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลการศึกษาและหรือ 
  ฝึกเวชปฏิบตัิอย่างชดัเจน และได้อตัราสว่นจํานวนอาจารย์ตอ่นกัศกึษาตามเกณฑ์ 
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๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 

 ๑๔.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมเ่พ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 

 ๑๔.๒ มีการจัดประชุมอบรมให้ความรู้ พืน้ฐานทางด้านการจัดการเ รียนการสอนและ 

  การประเมินผล 

 ๑๔.๓ มีการพฒันาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

  สถาบนัอดุมศกึษาท่ีจัดการเรียนการสอนสาขากายอปุกรณศาสตร์  ต้องประกันคณุภาพ 
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขากายอปุกรณศาสตร์

โดยกําหนดตวัชีว้ดัหลกัและเป้าหมายของผลการดําเนินการอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

  สถาบันอดุมศึกษาอาจกําหนดตวับ่งชีเ้พ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวตัถุประสงค์ 

ของสถาบันหรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานท่ีสูงขึน้  เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของสถาบัน 

โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดหลักสตูรสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน 

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒  ต้องมีผลการดําเนินการบรรลตุามเป้าหมาย 
ตวับ่งชีท่ี้กําหนดร้อยละ  ๘๐  และมีผลการดําเนินการบรรลเุป้าหมายตามตวับ่งชีก้ารประกนัคณุภาพหลกัสตูร

และการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างน้อย  ๒  ปีการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองก่อนการรับรอง 
 

๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรีสาขากายอุปกรณศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

  สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลกัสตูรสาขากายอปุกรณศาสตร์ 

 ควรดําเนินการดงันี ้

 ๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศกัยภาพในการบริหารจดัการศกึษาตามหลกัสตูรในหัวข้อต่าง ๆ 

  ท่ีกําหนดในมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขากายอปุกรณศาสตรบณัฑิต 

 ๑๖.๒ แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขากายอปุกรณศาสตร์ตาม 
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   สาขากายอุปกรณศาสตร์   ซึ่งประกอบด้วย 

  คณะกรรมการอย่างน้อย  ๕  คน  โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรอย่างน้อย  ๒  คน 

  ผู้ทรงคณุวฒิุหรือผู้ เช่ียวชาญในสาขากายอปุกรณศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 

  ๒  คน  เพ่ือดําเนินการพฒันาหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี 

  สาขากายอปุกรณศาสตร์  โดยมีหวัข้อหลกัสตูรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ 

  (รายละเอียดของหลกัสตูร) (ภาคผนวก) 
 ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขากายอุปกรณศาสตร์  ตามข้อ ๑๖.๒ นัน้ 

  ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ 

  ในมาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี  สาขากายอปุกรณศาสตร์  สถาบันอุดมศึกษาอาจ 
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  เพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งพิเศษกว่าบัณฑิตในระดบัคณุวฒิุและสาขาวิชาเดียวกัน 

  ของสถาบนัอ่ืน ๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันอดุมศึกษาและเป็นท่ี 

  สนใจของบคุคลท่ีจะเลือกเรียนหลกัสตูรของสถาบันอดุมศึกษาหรือผู้ ท่ีสนใจจะรับบัณฑิต 

  เข้าทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐาน 

  ผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นวา่แตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร 
  มีความรับผิดชอบหลกัหรือความรับผิดชอบรองตอ่มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง 
 ๑๖.๔ จดัทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามท่ีกําหนดไว้ 
  ในหลกัสตูร  โดยมีหวัข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓  (รายละเอียดของรายวิชา)  และแบบ 
  มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม)  ตามลําดบั  พร้อมทัง้แสดงให้เห็นว่า 
  แตล่ะรายวิชาจะทําให้เกิดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัในเร่ืองใดบ้าง  สถาบันอดุมศึกษาต้อง 
  มอบหมายให้ภาควิชาสาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา  รวมทัง้ 
  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดสอน 
 ๑๖.๕ สถาบนัอดุมศกึษาต้องเสนอสภาสถาบนัอดุมศกึษา  อนมุตัิรายละเอียดของหลกัสตูรซึ่งได้ 
  จดัทําอย่างถกูต้องสมบรูณ์แล้วก่อนเปิดสอน  โดยสภาสถาบนัอดุมศกึษาควรกําหนดระบบ 
  และกลไกของการจัดทําและอนุมตัิรายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชา 
  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชดัเจน 
 ๑๖.๖ สถาบนัอดุมศกึษาต้องเสนอรายละเอียดของหลกัสตูร ซึ่งสภาสถาบันอดุมศึกษาอนุมตัิให้ 
  เปิดสอนแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วนันับแต ่
  สภาสถาบนัอดุมศกึษาอนมุตัิ 
 ๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบนัอดุมศึกษาอนุมตัิตามข้อ  ๑๖.๕  แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละ 
  รายวิชาดําเนินการจดัการเรียนการสอนตามกลยทุธ์การสอนและการประเมินผลท่ีกําหนด 
  ไว้ในรายละเอียดของหลกัสตูร  รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ 
  ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลตุามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของสาขากายอปุกรณศาสตร์ 
 ๑๖.๘ เม่ือสิน้สุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ 
  รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนามในแตล่ะภาคการศึกษาแล้ว  ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา 
  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผล 
  การเรียนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพร้อมปัญญา  อปุสรรคและข้อเสนอแนะ  โดยมีหัวข้อ 
  อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ 
  (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)  ให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
  ประมวล  วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการและจัดทํารายงานผล 
  การดําเนินการของหลกัสตูรในภาพรวมประจําปีการศกึษาเม่ือสิน้ปีการศกึษา  โดยมีหัวข้อ 
  อย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗  (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)  เพ่ือใช้ในการ 



 ๑๐ 

  พิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน  กลยุทธ์การประเมินผล  และแก้ไขปัญหา 
  อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ และหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลกัสตูรหรือการจัดการเรียนการสอน 
  ก็สามารถกระทําได้ 
 ๑๖.๙ เม่ือครบรอบหลกัสตูร  ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร  โดยมีหัวข้อและ 
  รายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗  (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) 
  เช่นเดียวกบัการรายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูรในแต่ละปีการศึกษาและวิเคราะห์ 
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลกัสตูรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรล ุ
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงัไว้หรือไม่ รวมทัง้ให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง 
  และพฒันาหลกัสตูรและหรือการดําเนินการของหลกัสตูรตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

แผนภูมิแสดงการนํามาตรฐานคุณวุฒสิาขากายอุปกรณศาสตร์ สู่การปฏบัิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

มาตรฐานคุณวุฒ ิ
สาขากายอุปกรณ์ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

รายละเอียดของหลักสูตร 
(Programme Specification) 

รายละเอียดของรายวิชา
และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
 สกอ.รับทราบหลักสูตร

และบันทกึไว้ใน
ฐานข้อมูล 

กระบวนการเรียนการสอน 
(ท่ีทาํให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง) 

การวัดและประเมินผล 
(มุ่งเน้นผลการเรียนรู้
ของนักศกึษา/บัณฑติ) 

นักศกึษา/บัณฑติได้รับการพัฒนาให้มีผล
การเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว้ใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
(บัณฑติมีคุณภาพเป็นท่ีพงึพอใจของผู้จ้าง

และสังคม) 

รายงานผลการดาํเนินงานของรายวชิา
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
(Course & Field Experience Reports) 

รายงานประจาํภาค/ประจาํปี
การศกึษา 

ตดิตามการ 
ดาํเนินการ
ตาม TQF 

กกอ. 
กาํหนด

หลักเกณฑ์
การ

ปรับปรุง 
เผยแพร่
หลักสูตรท่ี

ดาํเนินการได้

สภาสถาบัน 
อนุมัต ิ

         POD Network 
    Teaching Unit 
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อม 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

เสนอ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
    เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
         เกณฑ์กาํหนดช่ือปริญญา 
             หลักเกณฑ์การเทียบโอน 
                 เกณฑ์/แนวทางอ่ืนๆ 

 

วางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุง 

 

ทุกปี 

สกอ. 

สถาบันอุดมศึกษา 
คณะกรรมการ
วิชาชีพฯอนุมัต ิ



 ๑๒

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ฯ ซึ่งบันทกึใน 
ฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) 
 เพ่ือประโยชน์ต่อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
การรับรองคณุวฒิุเพ่ือกําหนดอตัราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.)  การรับรองคณุวฒิุเพ่ือการศึกษาต่อหรือทํางานในต่างประเทศและเป็นข้อมลูสําหรับผู้ประกอบการ  สงัคม 
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานได้โดยสะดวก 
ให้สํานกัคณะกรรมการการอดุมศกึษาเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ ฯ 
ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเ พ่ือการเผยแพร่   (Thai Qualifications Register : TQR)  
เม่ือสถาบนัอดุมศกึษาได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยคร่ึงระยะเวลาของหลกัสตูรตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
 ๑๗.๑ เป็นหลกัสตูรท่ีได้รับอนมุตัิจากสภาสถาบันอดุมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งสํานักงาน 
คณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบภายใน ๓๐ วนันบัแตส่ภาสถาบนัอดุมศกึษาอนมุตัิหลกัสตูรนัน้ 
 ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตวับ่งชีท่ี้กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสตูรซึ่ง 
สอดคล้องกับการประกันคณุภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉล่ียระดบัดีขึน้ไปต่อเน่ืองกัน ๒ ปีนับตัง้แต ่
เปิดสอนหลกัสตูรท่ีได้พฒันาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขากายอปุกรณศาสตรบณัฑิต 
 ๑๗.๓ หลกัสตูรใดท่ีไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอดุมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไข 
ท่ีคณะกรรมการการอดุมศกึษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอ่ไป 
 ๑๗.๔ กรณีหลกัสตูรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องกํากับดแูลให้มีการรักษา 
คณุภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคณุภาพภายในต้องมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัดีขึน้ไป 
หรือเป็นไปตามท่ีมาตรฐานคณุวฒิุสาขากายอปุกรณศาสตรบัณฑิตกําหนดทุกปีหลงัจากได้รับการเผยแพร่ 
หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคณุภาพหลกัสตูรของสถาบันอดุมศึกษาไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดให้ 
สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเสนอคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพร่ 
หลกัสตูรนัน้จนกวา่สถาบนัอดุมศกึษานัน้จะได้มีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

๑๘. รายช่ือและหน่วยงานของคณะกรรมการจัดทาํมาตรฐานคุณวุฒริะดับการศึกษา  
 ปริญญาตรี  สาขากายอุปกรณศาสตร์ 
 
 คณะอนุกรรมการวชิาชีพสาขากายอุปกรณ์ ด้านพัฒนามาตรฐานวชิาการ 
 ๑. รศ.นพ. เทอดชยั ชีวะเกต ุ ประธานอนกุรรมการวิชาชีพ 
 ๒. นพ. อนวุฒัน์ ดวงประทีป อนกุรรมการวิชาชีพ 
 ๓. รศ. พญ. กมลทิพย์ หาญผดงุกิจ อนกุรรมการวิชาชีพ 
 ๔. นพ. ปิยวิทย์ สรไชยเมธา อนกุรรมการวิชาชีพ 
 ๕. นพ. ธเรศ กรัษนยัรวิวงค์ อนกุรรมการวิชาชีพ 
 ๖. พญ. อบุลวรรณ วฒันาดิลกกลุ อนกุรรมการวิชาชีพ  
 ๗. นายภทัระ แจ้งศิริเจริญ อนกุรรมการวิชาชีพ  
 ๘. นายธเนตร บวัแย้ม อนกุรรมการวิชาชีพ 
 ๙. นพ. วรพล อร่ามรัศมีกลุ อนกุรรมการวิชาชีพและเลขานกุาร 
 ๑๐. นางกฤชมน โสฬส อนกุรรมการวิชาชีพและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
คณะกรรมการวชิาชีพสาขากายอุปกรณ์  
 ๑. รศ.นพ. เทอดชยั ชีวะเกต ุ ประธานกรรมการวิชาชีพ 
 ๒. รศ.พญ. กมลทิพย์ หาญผดงุกิจ กรรมการวิชาชีพ 
 ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นพ. ดิเรก อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการวิชาชีพ 
 ๔. นพ. วิศิษฎ์ ตัง้นภากร กรรมการวิชาชีพ 
 ๕. พญ. ดารณี สวุพนัธ์ กรรมการวิชาชีพ 
 ๖. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการวิชาชีพ 
  หรือผู้แทน  
 ๗. นพ. ธเรศ กรัษนยัรวิวงค์ กรรมการวิชาชีพและเลขานกุาร 
 ๘. นายภทัระ แจ้งศิริเจริญ ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 ๙. นางกฤชมน โสฬส ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
๑๙. ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
 



คําขอการรบัรองสถาบันการศกึษาทีผ่ลติบณัฑติปรญิญา 
หรือประกาศนียบตัรเทียบเท่าปรญิญา  สาขากายอุปกรณ ์

 
 อาศัยอํานาจตามขอ  ๗  แหงประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ  เรื่อง  เกณฑเพ่ือการรับรอง 

สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญา  สาขากายอุปกรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพ่ือใหการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีสาขากายอุปกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ จึงขอใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงคขอการรับรอง ระบุ

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขอมูลสถาบันการศกึษา 

เปนขอมูลทั่วไปของสถาบนัการศกึษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทยีบเทา

ปริญญา สาขากายอุปกรณ 

มหาวิทยาลัย……………………………………………………………………………………… 

สถานที…่………………………………………………………………………………………….. 

โรงพยาบาล/สถานพยาบาล/หนวยบริการกายอุปกรณ ทีใ่ชเปนสถานที่ฝกปฏิบตัิงาน………………………. 

สถานที่ฝกปฏิบัติงาน จํานวน (แหง) 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั  

โรงพยาบาลศูนย  

โรงพยาบาลทั่วไป  

โรงพยาบาลชุมชน  

โรงพยาบาลเฉพาะทาง  

โรงพยาบาลเอกชน  

สถาบัน/ศูนย/อ่ืนๆ  

รวม  

หนวยงานที่รับผิดชอบหลกัสูตร.............................................................................................................. 

ปรัชญา วิสัยทัศนและ พันธกจิ ของหนวยงาน.......................................................................................... 

วัตถุประสงคของหลักสูตร   ................................................................................................................... 

๑.การเรียนการสอน 

๑.๑ หลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร/และแผนการศึกษาพรอมคําอธิบายรายวิชา 



 ๒

หมวดวิชา 
หนวยกิตตามเกณฑ

(ทวิภาค) 
หนวยกิตของ
หลักสตูร 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 

(๑)  หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

   -  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

   -  กลุมวิชาภาษา 

   -  กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(สวนที่

จัดเปนวิชาศกึษาทั่วไป) 

ไมนอยกวา ๑๒๐  หนวยกิต 

ไมนอยกวา    ๓๐  หนวยกิต 

 

 

(๒)  หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 

   -  กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร(สวนที่

จัดเปนพื้นฐานวชิาชีพฯ) 

   -  กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรการแพทย 

   -  กลุมวิชาพื้นฐานดานกายอุปกรณ 

   -  กลุมวิชากายอุปกรณ 

ไมนอยกวา ๘๔  หนวยกิต 

 

 

 

(๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖  หนวยกิต  

ระยะเวลาการฝกปฏิบตัิงานในสถานที่ฝกปฏิบัติงานตลอดหลักสูตร...............ชั่วโมง 

๑.๒  จํานวนนักศกึษาที่รับเขาและจํานวนบณัฑิตที่จบการศึกษายอนหลัง  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 คุณวุฒ ิ

ตรี โท เอก 

อาจารยประจําหลักสูตร     

อาจารยประจําหลักสูตรคณุวุฒิทางกายอุปกรณ มีใบ

ประกอบโรคศิลปะ 

    

อาจารยพิเศษ     



 ๓

                       ก.   การสรรหาอาจารย............................................................................................ 

  ข.  การประเมินอาจารย………………………………………………………………… 

  ค.  การพัฒนาอาจารย ................................................................................... 

 ๑.๔  ปจจัยเกื้อหนนุ 

ก.หองเรียนและอุปกรณการสอน................................................................................ 

ข.ส่ือการศึกษาและหองสมุด...................................................................................... 

ค.การประเมนิและปรับปรุง....................................................................................... 

 

๒. การวิจัย 

๒.๑  นโยบาย แผนงาน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจยั 

………………………………………………………………………………………………… 

๒.๒  การตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัย 

………………………………………………………………………………………………… 

 

๓. กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

๓.๑ แผนงานและกิจกรรม 

………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒ การสงเสริมและสนับสนุนกจิกรรม 

…………………………………………………………………………………………………... 

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 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

…………………………………………………………………………………………………... 

๖.๒ การตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

๑  หลักสูตรพรอมคําอธิบายรายวชิาที่ไดรับการรับรองฉบบัลาสุด จํานวน ๑๐ ฉบับ พรอม

ไฟลขอมูล จํานวน ๑ ชุด 

๒  สําเนาใบอนุญาตใหตัง้และดําเนินการสถาบันการศกึษา (เฉพาะกรณีสถาบันการศึกษาเอกชน) 

๓  อ่ืน ๆ (ถามี) 

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

 

 

ลงชื่อ...........................................................  ผูยื่นคําขอ 

 

ตําแหนงอธิการบดหีรือเทยีบเทา 
   

วันที่.....        เดือน ...........              พ.ศ........ 



  ๑

แนวปฏิบัติเพื่อขอการรับรองสถาบันการศึกษาสาขากายอุปกรณ์ 

เพ่ือให้แนวปฏิบัติในการขอรับรองสถาบันการศึกษาสาขากายอุปกรณ์ท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองหลักสตูรกายอุปกรณ์ ระดบัปริญญาตรี มีความชัดเจนมากขึน้ และกระบวนการ
รับรองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอปุกรณ์โดยคณะอนุกรรมการวิชาชีพ
สาขากายอปุกรณ์ด้านพฒันามาตรฐานวิชาการ จึงขอกําหนดรายละเอียดสําหรับแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ ดงักลา่วดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ๑  สถาบันการศึกษาจัดทาํหลักสูตรกายอุปกรณ์ 
 
 ก สถาบนัการศกึษาทําความเข้าใจโครงสร้างหลกัสตูรตามปรัชญาหลกัสตูรกายอปุกรณ์ และเกณฑ์มาตรฐาน

การรับรองหลกัสตูรฯ  หรือขอคําแนะนําจากประธานคณะอนกุรรมการวิชาชีพด้านพฒันามาตรฐานวิชาการ 

ข สถาบนัการศกึษาจัดทําโครงสร้างหลกัสตูรกายอปุกรณ์ 

ค สถาบนัการศึกษาเสนอ โครงสร้างหลกัสตูร ต่อคณะอนกุรรมการวชิาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านพฒันามาตรฐานวชิาการ 

ง สถาบนัการศึกษาจดัทําเอกสารหลกัสตูรกายอุปกรณ์ตามร่างท่ีได้รับความเหน็ชอบและเสนอให้  

     สภามหาวิทยาลยัรับรอง 

คณะอนกุรรมการวชิาชีพด้านพฒันามาตรฐานวชิาการเห็นชอบ  

คณะอนกุรรมการ
วชิาชีพด้าน
พฒันา 
มาตรฐานวชิาการ
มีข้อเสนอแนะ  

 ๒  สถาบันการศึกษาเสนอหลักสูตรกายอุปกรณ์ต่อคณะกรรมการวิชาชีพ 

 ๓  คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมินหลักสูตรฯ พิจารณาหลักสูตรและตรวจสถาบันการศึกษา 

ก คณะอนกุรรมการวิชาชีพด้านตรวจประเมินหลกัสตูรฯ พิจารณาหลกัสตูร 

ข คณะอนกุรรมการวิชาชีพด้านตรวจประเมินหลกัสตูรฯ ตรวจสถาบันการศึกษา (ภายใน 90 วนั)  

ค คณะอนกุรรมการวิชาชีพด้านตรวจประเมินหลกัสตูรฯ สรุปผลเพื่อให้คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอปุกรณ์อปุกรณ์รับรอง  

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง (ส่วนหลักสูตร)  

 
ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์
มาตรฐานการ
รับรองหลกัสตูร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง (ส่วนสถาบันการศึกษา)  

 ๔  สถาบันการศึกษาดาํเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกายอุปกรณ์ท่ีได้รับการรับรอง 



  ๒ 

#  ดโูครงสร้างหลกัสตูรกายอปุกรณ์ตามปรัชญากายอปุกรณ์ ในหน้า ๓ 

๑. สถาบันการศึกษาจัดทาํหลักสูตรกายอุปกรณ์  

  สถาบนัการศกึษาท่ีมีความประสงค์จะจดัการศกึษาหลกัสตูรกายอปุกรณ์ สมควรศึกษา 

โครงสร้างหลกัสตูรกายอปุกรณ์ตามปรัชญาการพฒันาหลกัสตูรกายอปุกรณ์ และเกณฑ์มาตรฐาน 

การรับรองหลกัสตูรกายอปุกรณ์ ระดบัปริญญาตรี ท่ีสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
จดัทําขึน้ก่อนท่ีจะจดัทําเอกสารหลกัสตูรและเพ่ือช่วยให้สถาบันการศึกษาจัดทําเอกสารหลกัสตูร 

ได้ถกูต้องและไมเ่สียเวลาในช่วงของการพิจารณารับรอง  คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอปุกรณ์ 

ด้านพฒันามาตรฐานวิชาการยินดีให้คําแนะนํา  โดยขอให้สถาบนัการศึกษาจัดทําร่างโครงสร้างหลักสูตร 

ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชา  ช่ือรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตและวิเคราะห์สาระของหลักสูตร 

เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานฯ (ดตูวัอย่างในหน้า ๖-๑๒) เม่ือจดัทําเอกสารเสร็จแล้วให้จดัทําสําเนา 

จํานวน ๑๕ ชดุ เสนอให้คณะอนกุรรมการวิชาชีพสาขากายอปุกรณ์ด้านพัฒนามาตรฐานวิชาการ 
ให้ความเห็นชอบเบือ้งต้นก่อนท่ีจะจดัทําเอกสารหลกัสตูรตอ่ไป  โดยขอให้สถาบันการศึกษาจัดส่ง 

สําเนาเอกสารให้กับสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ๒ ชุด อนุกรรมการวิชาชีพ 

ด้านพัฒนามาตรฐานวิชาการ จํานวน ๑๓ คน ๆ ละ ๑ ชุด  (ขอรับ file โครงสร้างหลกัสตูรและ 

ตารางบันทึกผลการวิเคราะห์และรายช่ือท่ีอยู่สําหรับการจัดส่งเอกสารได้ท่ีสํานักงานชั่วคราว 

คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอปุกรณ์ด้านพัฒนามาตรฐานวิชาการ  สํานักสถานพยาบาล 

และการประกอบโรคศิลปะ นนทบรีุ ๑๑๐๐๐ โทร. ๐๒-๕๙๐๑๙๙๗  ตอ่ ๓๐๔) 
๒. สถาบันการศึกษาเสนอหลักสูตรกายอุปกรณ์ต่อคณะกรรมการวชิาชีพ 

  เ ม่ือสถาบันการศึกษาจัด ทําเอกสารหลักสูตรตาม ร่าง โครงสร้างหลักสูตร ท่ี 

คณะอนกุรรมการวิชาชีพสาขากายอปุกรณ์ด้านพฒันามาตรฐานวิชาการได้ให้ความเห็นชอบเบือ้งต้น 

และเสนอให้หน่วยงานต้นสงักดัพิจารณาอนมุตัิแล้วให้สง่เอกสารหลกัสตูรให้คณะกรรมการวิชาชีพ 

พิจารณา  โดยจดัเตรียมเอกสารจํานวน ๑๕ ชดุ และจดัสง่ด้วยวิธีการเช่นเดียวกบัท่ีระบไุว้ในข้อ ๑ 

๓. คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษา 

พจิารณาหลักสูตรและตรวจสถาบันการศึกษา 

  เม่ือคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอปุกรณ์ได้รับเอกสารหลกัสตูรแล้วจะจดัให้มีการประชมุ 

และแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการวิชาชีพสาขากายอปุกรณ์ด้านตรวจประเมินหลกัสตูรและสถาบันการศึกษา 

เพ่ือพิจารณาหลักสูตรของสถาบันการศึกษานัน้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ  ในส่วนของ 

หลกัสตูรหรือไม ่ หากเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ  คณะอนุกรรมการดงักล่าว  (จํานวน  ๖  คน)  

จะประสานงานเพ่ือกําหนดวนัท่ีจะไปตรวจสอบสถาบันการศึกษาต่อไป  หากพบว่าเอกสารหลกัสตูร 
ยงัไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ  ประธานคณะอนกุรรมการวิชาชีพสาขากายอปุกรณ์ด้านตรวจประเมิน 

หลกัสตูรและสถาบนัการศกึษาจะประสานงานเพ่ือให้สถาบนัการศกึษารับทราบ 



  ๓

ข้อท่ีควรแก้ไขหากสถาบันการศึกษาได้แก้ไขแล้วให้จัดส่งเอกสารหลกัสูตรฉบับแก้ไขด้วยวิธีการ

เช่นเดียวกบัท่ีระบไุว้ในข้อ ๑ 
 เม่ือคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ด้านตรวจประเมินหลักสูตรและ 

สถาบนัการศกึษาได้ไปตรวจสถาบนัการศกึษาแล้ว  ให้จดัทํารายงานเสนอตอ่คณะกรรมการวิชาชีพ 
สาขากายอปุกรณ์  เพ่ือพิจารณารับรองสถาบนัการศกึษาตอ่ไป  หากพบวา่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน ฯ  ให้ประธานคณะอนกุรรมการวิชาชีพสาขากายอปุกรณ์ด้านตรวจประเมินหลกัสตูรและ 
สถาบนัการศกึษา  ประสานงานเพ่ือให้สถาบันการศึกษารับทราบข้อท่ีควรแก้ไข  และรายงานให้ 
คณะกรรมการวิชาชีพฯเพ่ือทราบ  หากสถาบันการศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ให้ทําหนังสือแจ้ง 
คณะกรรมการวิชาชีพเพ่ือพิจารณาและดําเนินการตอ่ไป  

๔. สถาบันการศึกษาดาํเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกายอุปกรณ์ท่ีได้รับการ
รับรอง 
  สถาบันการศึกษาจะต้องดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรกายอุปกรณ์ท่ีได้รับ 
การรับรอง  หากในภายหลงัสถาบนัการศกึษาปรับปรุงหลกัสตูร  ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการขอ 
รับรองสถาบนัการศกึษาใหม ่ 

 
 คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์สามารถตั ้งคณะอนุกรรมการเพื่ อ 

ตรวจสอบสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองใหม่ภายใน ๒ ปี เม่ือได้รับการรับรองไปแล้ว 
เพื่อตรวจสอบและติดตามคุณภาพและผลการดําเนินการ 

 
โครงสร้างหลักสูตรกายอุปกรณ์ตามปรัชญาการพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณ์ 

ปรัชญาการพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณ์ 
o เหตุท่ีต้องพัฒนาหลักสูตรกายอุปกรณ์ 

 เพ่ือให้ได้มาตรฐานวิชาชีพกายอปุกรณ์ในระดบัปริญญาตรี 
o จุดเน้น 

 จดัการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๘ (หลกัสตูร ๔ ปี) 

 

 
 ศกึษาวิชาทางการแพทย์ (พืน้ฐาน) เพ่ือเป็นรากฐานความรู้ และแนวคิดในการวิเคราะห์และพฒันา 
ได้แก่  กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา กลศาสตร์ ชีวะกลศาสตร์ 

 

หมวดวชิา                                              หน่วยกติ (ทวภิาค) 
ศกึษาทัว่ไป                                                         ไมน้่อยกวา่ ๓๐ 
เฉพาะ                                                         ไมน้่อยกวา่ ๘๔ 
เลือกเสรี                                                         ไมน้่อยกวา่ ๖ 
รวม                                               ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 



  ๔

 ศกึษาวิชาด้านกายอปุกรณ์ เพ่ือเป็นหลกัในการพฒันาและปฏิบตัิ โดยรายวิชาท่ีจดัสอนต้อง
ครอบคลมุทัง้กายอปุกรณ์เสริมและกายอปุกรณ์เทียม รวมถึงการฝึกปฏิบตัทิางคลินิกหรือ
ประสบการณ์จริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เป้าหมาย 
 ดแูลรักษาผู้ป่วยผู้พิการด้วยศาสตร์กายอปุกรณ์ 
 ประยกุต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวะกลศาสตร์ วสัด ุ และปรับปรุง พฒันา
ตามแนวคิดของวิทยาศาสตร์ การแพทย์แผนปัจจบุนัและศาสตร์ด้านกายอปุกรณ์ เพ่ือการพฒันางานกาย
อปุกรณ์ให้สอดคล้องกบัสภาพของผู้ป่วยทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

วทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน(ปรีคลินิก)  
ความหมาย แนวคิดของการแพทย์แผนปัจจุบัน
เก่ียวกับร่างกายมนุษย์ สาเหตขุองโรค กลไกการ
เกิดโรค พยาธิสภาพ การดําเนินโรค การสืบค้น
และหลักการรักษา อาการและอาการแสดงท่ี
สําคญัของโรคท่ีสําคญั พบบ่อย รวมทัง้หลักการ
วินิจฉัยภาวะท่ีเป็นอันตรายซึ่งจําเป็นต้องส่งต่อ
ผู้ป่วย 
 อาการ อาการแสดง 
 การตรวจประเมินและแก้ไขความผิดปกติและ
ความพิการทางกาย 

 การสืบค้นและแนวทางการรักษา ฟืน้ฟู
สมรรถภาพ 

 ระเบียบวิธีวิจยั ระบบสาธารณสขุ ฯลฯ 
 พยาธิวิทยา 

กายอุปกรณ์ 
ความหมาย  แนวคิดของกายอุปกรณ์ 
เ ก่ียวกับร่างกายมนุษย์  การเคล่ือนไหว 
สาเหตุของโรค อาการ  การวินิจฉัย การ
รักษาทางการแพทย์เบือ้งต้น และ การรักษา
ด้วยศาสตร์กายอปุกรณ์ 
 กายอปุกรณ์เสริม: ลําตวั แขน ขา 
 กายอปุกรณ์เทียม: แขน ขา 
 การฝึกปฏิบตัิงานประสบการณ์วิชาชีพ
ทางกายอปุกรณ์ 

 การส่งเสริมสุขภาพ  คุณธรรม จริยธรรม 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ 

 

วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน 
ความรู้วิทยาศาสตร์ซึง่จะเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 
 ชีววิทยา เคมี ฟิสกิส์ 
 คณิตศาสตร์ สถิติ  

วชิาศึกษาท่ัวไป  
ความรู้เพื่อให้เป็นบณัฑิตที่สมบรูณ์ 
 มนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 
 ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
 วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 
 



  ๖

 

ตัวอย่างเอกสารจัดทาํโครงสร้างหลักสูตร 
เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษา 

๑. ช่ือหลกัสตูร   กายอปุกรณศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐) 

๒. สถาบนัการศกึษา   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

๓. โครงสร้างหลกัสตูร 

 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร                ๑๕๓   หน่วยกิต 

 (๑)  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป                                                                   ๓๐ หน่วยกิต 

    กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์                      ๑๐   หน่วยกิต 

    กลุม่วิชาภาษา                                                                             ๙    หน่วยกิต 

    กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สว่นท่ีจดัเป็นวิชาศกึษาทัว่ไป) ๑๑    หน่วยกิต 

  (๒)  หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ                                                           ๑๑๗  หน่วยกิต 

    กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สว่นท่ีจดัเป็นพืน้ฐานวิชาชีพฯ)  ๗     หน่วยกิต 

    กลุม่วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์      ๒๐  หน่วยกิต 

    กลุม่วิชาพืน้ฐานด้านกายอปุกรณ์                                           ๕     หน่วยกิต 

    กลุม่วิชากายอปุกรณ์                                 ๘๕  หน่วยกิต 

  (๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                            ๖  หน่วยกิต 

๔. รายวิชาในหลกัสตูร 

 รายวิชาต่อไปนี ้เรียงลําดบัตามหมวดวิชา กล่าวคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ 

และหมวดวิชาเลือกเสรี 

   หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป เรียงลําดบัรายวิชาตามรหสัตวัอกัษรและตวัเลข   

   หมวดวชิาเฉพาะและหมวดวชิาเลือกเสรี เรียงลําดบัตามรหสัตวัเลขหลกัสิบซึ่งแสดงถึงกลุม่วิชา 

 หน่วยกิตของแตล่ะรายวิชาระบตุวัเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเลบ็สว่นตวัเลขในวงเลบ็มีความหมายดงันี ้

   แสดงจํานวนชัว่โมงของการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ และการศกึษาค้นคว้า

ด้วยตนเองตอ่สปัดาห์ตลอดภาคการศกึษา เช่น 

 ๓ (๒-๒-๕) หมายถึง รายวิชา  ๓ หน่วยกิต  มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ๒ ชั่วโมง/สปัดาห์ 

ภาคปฏิบตัิ ๒ ชัว่โมง/สปัดาห์  และค้นคว้าด้วยตนเอง  ๕  ชัว่โมง/สปัดาห์ 

   แสดงจํานวนสปัดาห์ท่ีใช้ในการสอนวิชานัน้ตลอดภาคการศกึษา โดยจะมีสญัลกัษณ์ @ กํากบั 

ตวัเลขตัวกลางแสดงจํานวนสปัดาห์  ส่วนตัวเลขตวัหน้าจะใช้เลขศูนย์ตัวเลขตวัท้ายแสดงจํานวนชั่วโมง 

ตอ่สปัดาห์ท่ีใช้ค้นคว้าด้วยตนเอง  สําหรับการคิดหน่วยกิตซึง่ระบเุป็นตวัเลขหน้าวงเลบ็นัน้  โดยปกติใช้เกณฑ์ 

๑ สปัดาห์ เท่ากบั ๑ หน่วยกิต  แตใ่นกรณีท่ีเป็นรายวิชาท่ีต้องใช้เวลาในการเตรียมนกัศกึษาหรือ 



  ๗ 

ให้ศึกษาด้วยตนเองค่อนข้างมาก หรือให้ศึกษาและฝึกปฏิบัตินอกสถานท่ี จะใช้หลักเกณฑ์ ๔๐-๔๕ 
ช่ัวโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  ทําให้ตวัเลขหน่วยกิตหน้าวงเลบ็น้อยกวา่จํานวนสปัดาห์ เช่น 
 ๓ (๐-๔@-๒๐)  หมายถึง รายวิชา ๓ หน่วยกิต  ใช้เวลาศกึษา ๔ สปัดาห์  และค้นคว้าด้วยตนเอง 
   ๒๐ ชัว่โมง/สปัดาห์ 
 ๒ (๐-๓@-๒๐)  หมายถึง รายวิชา ๒ หน่วยกิต  ใช้เวลาศกึษา ๓ สปัดาห์  และค้นคว้าด้วยตนเอง 
   ๒๐ ชัว่โมง/สปัดาห์ 

 
 
 

 

                                                       จํานวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
กจสว ๑๐๑ การบริหารงานและการจดัการทั่วไป ๓  (๓-๐-๖) 
MGID 101 Administration and General Management 3   (3-0-6) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนษุย์ ๒  (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development 2   (1-2-3) 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพื่อการพฒันามนษุย์  ๓  (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3   (2-2-5) 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพฒันามนษุย์ ๒  (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2   (1-2-3) 

 
 

                จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร ๓  (๒-๒-๕) #๑ 
ARTH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3  (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษ ระดบั ๑ ๓  (๒-๒-๕) #๑ 
AREN 103 English Level 1       3  (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษ ระดบั ๒ ๓  (๒-๒-๕) #๑ 
AREN 104 English Level 2       3   (2-2-5) 

ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษ ระดบั ๓ ๓  (๒-๒-๕) #๑ 
AREN 105 English Level 3       3   (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษ ระดบั ๔  ๓  (๒-๒-๕) #๑ 
AREN 106 English Level 4       3   (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาองักฤษ ระดบั ๕  ๓  (๒-๒-๕) #๑ 
AREN 107 English Level 5       3   (2-2-5) 
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาองักฤษ ระดบั ๖  ๓  (๒-๒-๕) #๑ 
AREN 108 English Level 6       3   (2-2-5) 
#๑    ลงทะเบียนเรียน  ๒  รายวิชาตามผลการทดสอบจดัระดบัความรู้ความสามารถ  (placement test) 

 

ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป       ๓๐  หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    ๑๐  หน่วย

กลุ่มวชิาภาษา        ๙  หน่วยกติ 



  ๘ 

 
 

               จํานวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

วทคม  ๑๑๒ เคมีทัว่ไป ๓  (๓-๐-๖)๒ 

SCCH  112 General Chemistry 3   (3-0-6) 

วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขัน้แนะนํา ๒  (๒-๐-๔) 

SCBI  116 Introductory Biology 2   (2-0-4) 

วทคพ ๑๕๕ การประยกุต์ใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ ๓  (๓-๐-๖) 

SCCS  155 Microcomputer Application 3   (3-0-6) 

วทฟส ๑๕๙ ฟิสกิส์พืน้ฐานสาํหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๓  (๓-๐-๖) 

SCPY  159 Elementary Physics for Health Science 3   (3-0-6) 

วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สาํหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ ๒  (๒-๐-๔) 

SCMA  182 Statistics for Health Science 2   (2-0-4) 
 
 

 
 
 

                     จํานวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

วทคณ  ๑๑๐ แคลคลูสั ๒  (๒-๐-๔) 

SCMA  110 Calculus 2   (2-0-4) 

วทคม  ๑๑๒ เคมีทัว่ไป ๓  (๓-๐-๖)๒ 

SCCH  112 General Chemistry 3   (3-0-6) 

วทชว ๑๑๗ รากฐานของชีวิต ๒(๑.๕-๑.๕-๓.๗๕) 

SCBI  117 Foundation of Life 2 (1.5-1.5-3.75) 

วทฟส  ๑๑๐ ปฏิบติัการฟิสกิส์  1 ๑ (๐-๓-๑.๕) 

SCPY  110 Physics Laboratory I 1  (0-3-1.5) 

*๒  รายวิชาที่มีเนือ้หาสาระเป็นวิชาศึกษาทัว่ไป ๑ หน่วยกิต    วิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ๒ หน่วยกิต 
 
 
 

                                                                                                           จํานวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

ศรกอ ๒๑๑ กายวิภาคศาสตร์   ๔  (๓-๒-๗) 

SIPO 211 Anatomy 4   (3-2-7) 

ศรกอ ๒๑๒ สรีรวิทยา ๒  (๒-๐-๔) 

SIPO 212 Physiology 2   (2-0-4) 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ส่วนท่ีจัดเป็นวชิาศึกษาท่ัวไป) ๙  หน่วยกติ 

ข.  หมวดวชิาชีพ/วชิาเฉพาะ                 ๑๑๗  หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ส่วนที่จดัเป็นพืน้ฐานวชิาชีพ)     ๗  หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์       ๒๐  หน่วยกติ



  ๙

ศรกอ ๒๑๓ พยาธิวิทยา ๓  (๒-๒-๕) 
SIPO 213 Pathology 3   (2-2-5) 
ศรกอ  ๒๑๔ ชีวกลศาสตร์  ๑ ๒  (๒-๐-๔) 
SIPO  214 Biomechanics  1 2   (2-0-4) 
ศรกอ ๒๑๕ ชีวกลศาสตร์  ๒ ๒  (๒-๐-๔) 
SIPO  215 Biomechanics  2 2   (2-0-4) 
ศรกอ  ๒๑๖ เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  216 Rehabilitation Medicine 3   (3-0-6) 
ศรกอ ๓๑๑   กระบวนการวิจยัด้านกายอปุกรณ์ ๓  (๒-๒-๕) 
SIPO  311 Research  Process  in  Prosthetics and  Orthotics             3  (2-2-5) 
ศรกอ  ๔๑๒ จิตวิทยาคลนิิก  ๑  (๑-๐-๒) 
SIPO  412 Clinical Psychology 1   (1-0-2) 

 
                            
 

                  จํานวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

ศรกอ  ๑๒๑ บทนํากายอปุกรณ์ ๑ ๒  (๑-๔-๔) 
SIPO  121 Introduction to Prosthetics and Orthotics 1 2  (1-4-4) 
ศรกอ  ๒๒๑ บทนํากายอปุกรณ์ ๒ ๓  (๑–๖-๕) 
SIPO  221 Introduction to Prosthetics and Orthotics 2 3  (1-6-5) 

                            
 
 

                           จํานวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

ศรกอ  ๒๓๑ กายอปุกรณ์เสริม ๑ ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  231 Orthotics   1 3   (3-0-6) 
ศรกอ  ๒๓๒ ปฏิบติัการกายอปุกรณ์เสริม ๑ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  232 Orthotic Practice I 4   (0-6@-20) 
ศรกอ  ๒๔๑ กายอปุกรณ์เทียม ๑ ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  241 Prosthetics   1 3   (3-0-6) 
ศรกอ  ๒๔๒ ปฏิบติัการกายอปุกรณ์เทียม ๑ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  242 Prosthetic Practice 1 4   (0-6@-20) 
ศรกอ  ๒๕๑ กายอปุกรณ์คลนิิก ๑ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  251 Clinical Orthotics  and Prosthetics 1 4   (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๒๑ กายอปุกรณ์แขน ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  321 Upper Limb Orthotics and Prosthetics 3   (3-0-6) 
ศรกอ  ๓๒๒ ปฏิบติัการกายอปุกรณ์แขน ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  322 Upper Limb Orthotic and Prosthetic Practice  4   (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๓๑ กายอปุกรณ์เสริม  ๒ ๓  (๓-๐-๖) 

กลุ่มวชิาพืน้ฐานด้านกายอุปกรณ์       ๕  หน่วยกติ 

กลุ่มวชิากายอปุกรณ์       ๘๕  หน่วยกติ 



  ๑๐ 

SIPO  331 Orthotics   2 3   (3-0-6) 
ศรกอ  ๓๓๒ ปฏิบติัการกายอปุกรณ์เสริม ๒ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  332 Orthotic Practice 2 4   (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๓๓ กายอปุกรณ์เสริม  ๓ ๒  (๒-๐-๔) 
SIPO  333 Orthotics   3 2   (2-0-4) 
ศรกอ ๓๓๔  ปฏิบติัการกายอปุกรณ์เสริม ๓ ๓  (๐-๔@-๒๐) 
SIPO 334 Orthotic Practice 3 3   (0-4@-20) 

ศรกอ  ๓๔๑ กายอปุกรณ์เทียม ๒ ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  341 Prosthetics   2 3   (3-0-6) 
ศรกอ  ๓๔๒ ปฏิบติัการกายอปุกรณ์เทียม ๒ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  342 Prosthetic Practice 2 4   (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๕๑ กายอปุกรณ์คลนิิก ๒ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  351 Clinical Orthotics  and Prosthetics  2 4   (0-6@-20) 
ศรกอ  ๓๕๒ ประสบการณ์คลนิิก ๑ ๓  (๐-๔@-๒๐) 
SIPO  352 Clinical Experience 1 3   (0-4@-20) 
ศรกอ  ๓๕๓ กายอปุกรณ์คลนิิก ๓ ๔  (๐-๔@-๒๐) 
SIPO  353 Clinical Orthotics  and Prosthetics 3 4   (0-4@-20) 
ศรกอ  ๓๕๔ ประสบการณ์คลนิิก ๒ ๓  (๐-๔@-๒๐) 
SIPO  354 Clinical Experience 2 3   (0-4@-20) 
ศรกอ  ๔๓๓ กายอปุกรณ์เสริมขัน้สงู ๔  (๒-๒@-๒๐) 
SIPO  433 Orthotic Advance 4   (2-2@-20) 
ศรกอ  ๔๔๑ กายอปุกรณ์เทียม  ๓ ๓  (๓-๐-๖) 
SIPO  441 Prosthetics   3 3   (3-0-6) 
ศรกอ  ๔๔๒ ปฏิบติัการกายอปุกรณ์เทียม ๓ ๔  (๐-๖@-๒๐) 
SIPO  442 Prosthetic Practice 3 4   (0-6@-20) 
ศรกอ  ๔๔๓ กายอปุกรณ์เทียมขัน้สงู ๔  (๒-๒@-๒๐) 
SIPO  443 Prosthetic Advance 4   (2-2@-20) 
ศรกอ  ๔๕๑ กายอปุกรณ์คลนิิก ๔ ๔  (๐-๔@-๒๐) 
SIPO  451 Clinical Orthotics  and Prosthetics  4 4   (0-4@-20) 
ศรกอ  ๔๕๒ ประสบการณ์คลนิิก ๓ ๔  (๐-๕@-๒๐) 
SIPO  452 Clinical Experience 3 4   (0-5@-20) 
ศรกอ  ๔๕๓ ประสบการณ์คลนิิก ๔ ๔  (๐-๕@-๒๐) 
SIPO  453 Clinical Experience 4 4   (0-5@-20) 

 

@  แสดงจาํนวนสัปดาห์ท่ีจัดการเรียนการสอน 
#๒   รายวชิาชีพ/วชิาเฉพาะท่ีมีเนือ้หาสาระจัดเป็นวชิาศึกษาท่ัวไป ๑ หน่วยกิต 
#๓  เป็นรายวชิาท่ีให้นักศึกษาเลือกสถานท่ีศึกษาและปฏิบัติงานได้ตามความสนใจ / ความต้องการ

ตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตร ฯ  เหน็สมควร รวม ๖ หน่วยกิต 



  ๑๑ 

 
 
 
 
 

              
               จํานวนหน่วยกิต  (บรรยาย-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

วทคพ  ๑๐๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1 ๓  (๓-๐-๖) 
SCCS  101 Computer Programming I 3   (3-0-6) 
ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต ๓  (๓-๐-๖) 
AREE 147 Psychology for Better Life 3   (3-0-6) 
ศรกอ  ๔๑๓ การตัดเย็บรองเท้า ๒  (๐-๒@-๒๐) 
SIPO  413 Shoe Making 2   (0-2@-20) 
ศรกอ  ๔๑๔ เวชศาสตร์ฟืน้ฟปูฏิบติั ๒  (๐-๒@-๒๐) 
SIPO  414 Rehabilitation Practice 2   (0-2@-20) 
สมมศ  ๑๐๖ ศิลปวิจกัษณ์ ๒  (๒-๐-๔) 
SHHU  106 Art Appreciation 2   (2-0-4) 

สมสค ๑๐๗ สงัคมกบัสขุภาพ ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS 107 Society and Health 2   (2-0-4) 

สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS 108 Thai Legal System 2   (2-0-4) 
สมสค ๑๐๙ บรูณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS 109 Integration of Thai Politics and law 2   (2-0-4) 

สมมศ  ๑๑๒ พลวติัของกลุม่ ๒  (๒-๐-๔) 
SHHU  112 Group Dynamics 2   (2-0-4) 

สมสค ๑๑๒ ทกัษะการใช้ชีวิตยคุใหม่ ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS 112 Life Skill of Modern Living 2   (2-0-4) 

สมสศ  ๑๒๕ หลกัรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองไทย ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  125 Introduction to Political Science and Thai Politics 2   (2-0-4) 

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

สมสศ  ๑๓๐ หลกัเศรษฐศาสตร์ ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  130 Principles of Economics  2   (2-0-4) 

สมสศ  ๑๓๕ เศรษฐศาสตร์สขุภาพ ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  135 Health Economics 2   (2-0-4) 

สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS 140 General Psychology 2   (2-0-4) 

สมสค ๑๔๔ หลกัการสือ่สาร ๒  (๒-๐-๔) 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี                   ๖  หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาเลอืก (ช่วงที่ ๑,๒ และ ๓)        ๖  หน่วยกติ 



  ๑๒

SHSS 144 Principle of Communication 2   (2-0-4) 

สมสศ  ๒๕๐ กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการแพทย์และสาธารณสขุ ๒  (๒-๐-๔) 
SHSS  250 Public Health Laws & Regulations 2   (2-0-4) 

สมตน ๓๐๖ จิตวิทยาประยุกต์ ๒  (๒-๐-๔) 
SHCE 306 Applied Psychology 2   (2-0-4) 

ศศภจ  ๑๗๑ ภาษาจีน  ๑ ๓  (๒-๒-๕) 
ARCH 171 Chinese I 3   (2-2-5) 
ศศภจ  ๑๗๒ ภาษาจีน  ๒ ๓  (๒-๒-๕) 
ARCH 172 Chinese II 3   (2-2-5) 
ศศภฝ  ๑๔๑ ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น  ๑ ๓  (๒-๒-๕) 
ARFR 141 Elementary French I  3   (2-2-5) 
ศศภฝ  ๑๔๒ ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้น  ๒ ๓  (๒-๒-๕) 
ARFR 142 Elementary French II  3   (2-2-5) 
ศศภญ  ๑๖๑ ภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้น  ๑ ๓  (๒-๒-๕) 
ARJP 161 Elementary Japanese I 3   (2-2-5) 
ศศภญ  ๑๖๒ ภาษาญ่ีปุ่ นเบือ้งต้น  ๒ ๓  (๒-๒-๕) 
ARJP 162 Elementary Japanese I 3   (2-2-5) 
วศสว  ๑๐๑ ดนตรีวิจกัษณ์ ๒  (๑-๒-๓) 
MSID  101 Music Appreciation 2   (1-2-3) 
วศสว  ๑๐๒ ขบัร้องประสานเสยีง ๑  (๐-๒-๑) 
MSID  102 Chorus  1  (0-2-1) 
ศพสต ๑๐๑   การแก้ไขความขดัแย้งโดยสนัติวิธี ๓  (๓-๐-๖) 
MURP 101 Conflict  Transformation  by  Peaceful  Means 3   (3-0-6) 

 
 
 

 

#๓  เป็นรายวิชาท่ีให้นกัศกึษาเลือกสถานท่ีศกึษาและปฏิบตัิงานได้ตามความสนใจ / ความต้องการตาม 
 ท่ีคณะกรรมการหลกัสตูรฯ  เหน็สมควรรวม  ๖  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓ 

ตารางท่ี ๓  แสดงโครงสร้างหลกัสตูรกายอปุกรณศาสตรบณัฑิต ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๐ 
สปัดาห์ที่ ปี ๑  ปี ๒  ปี ๓  ปี ๔ 

๔๕       (๒๐ สปัดาห์) 
๔๖        
๔๗        
๔๘   (๒๐ สปัดาห์)  (๒๑ สปัดาห์)   
๔๙        
๕๐        
๕๑        
๕๒       ศรกอ ๔๑๑ (๑) 

๑ (๑๘ สปัดาห์)    ศรกอ ๓๑๑ (๓)  ศรกอ ๔๑๒ (๑) 
๒     ศรกอ ๓๓๑ (๓)  ศรกอ ๔๔๑ (๓) 
๓     ศรกอ ๓๓๒ (๔)  ศรกอ ๔๔๒ (๔) 
๔ ศศภท ๒๐๑ (๓)  ศรกอ ๒๑๑ (๔)  ศรกอ ๓๔๑ (๓)  ศรกอ ๔๕๑ (๔) 
๕ ภาษาองักฤษ  ศรกอ ๒๑๓ (๓)  ศรกอ ๓๔๒ (๔)  ศรกอ ๔๕๒ (๔) 
๖ (ระดบั) ๑ 

รายวิชาจากกลุม่ 
ศศภอ ๑๐๓-

๑๐๘ 

 ศรกอ ๒๑๔ (๒)  ศรกอ ๓๕๑ (๔)  วิชาเลอืกเสรี (๒) 

๗ ศศภอ ๑๐๓-
๑๐๘ (๓) 

 ศรกอ ๒๑๕ (๒)  ศรกอ ๓๕๒ (๓)   

๘ มมศท ๑๐๑ (๒)  ศรกอ ๒๑๖  (๑)    ฝึกปฏิบติังาน ๖ สปัดาห์ 
๙ วทคพ ๑๕๕  (๓)  ศรกอ ๒๑๖ (๔)    ในโรงพยาบาลและ 
๑๐ วทชว ๑๑๖ (๒)  ศรกอ ๒๒๑ (๔)    หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๑๑ วทชว  ๑๑๗ (๒)       
๑๒ วทคม ๑๑๒ (๓)       

๑๓ วทคณ ๑๑๐ (๒)      สอบประมวลความรอบรู้ 

 วิชาเลอืกเสรี (๒)       

๑๕   (๒ สปัดาห์)  (๒ สปัดาห์)  (๒ สปัดาห์) 
๑๖   ปิดภาค  ปิดภาค  ปิดภาค 

๑๗   (๒๐ สปัดาห์)  (๒๒ สปัดาห์)  (๒๐ สปัดาห์) 
๑๘        

๑๙ (๒ สปัดาห์)       
๒๐ ปิดภาค       

๒๑ (๑๘ สปัดาห์)       
๒๒   ศรกอ ๒๑๒ (๒)     



  ๑๔ 

๒๓   ศรกอ ๒๓๑ (๓)  ศรกอ ๓๒๑ (๓)  ศรกอ ๔๓๓ (๔) 
๒๔   ศรกอ ๒๓๒ (๔)  ศรกอ ๓๒๒ (๔)  ศรกอ ๔๔๓ (๔) 
๒๕ ภาษาองักฤษ  ศรกอ ๒๔๑ (๓)  ศรกอ ๓๓๓ (๒)  ศรกอ ๔๕๓ (๔) 
๒๖ (ระดบั) ๑ 

รายวิชาจากกลุม่ 
 ศรกอ ๒๔๒ (๔)  ศรกอ ๓๓๔ (๓)  วิชาเลอืกเสรี (๒) 

๒๗ ศศภอ ๑๐๓-
๑๐๘ (๓) 

 ศรกอ ๒๕๑ (๔)  ศรกอ ๓๕๓ (๔)   

๒๘ มมศท ๑๐๒ (๓)    ศรกอ ๓๕๔  (๓)   
๒๙ มมศท ๑๐๓ (๒)       

๓๐ กจสว  ๑๐๑ (๓)      ฝึกปฏิบติังาน ๖ สปัดาห์ 
๓๑ วทฟส ๑๕๙ (๓)      ในโรงพยาบาลและ 
๓๒ วทฟส ๑๑๐ (๑)      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๓๓ วทคณ ๑๘๒ (๒)       
๓๔ ศรกอ ๑๒๑ (๒)       
๓๕ วิชาเลอืกเสรี (๒)       
๓๖        

๓๗   (๑๒ สปัดาห์)  (๑๐ สปัดาห์)   
๓๘   ปิดภาค  ปิดภาค   

๓๙ (๑๐ สปัดาห์)       
๔๐ ปิดภาค       
๔๑        
๔๒        
๔๓        
๔๔        
๔๕        
๔๖        

๔๗        
๔๘        

 

(ตวัเลขในวงเลบ็แสดงจํานวนหน่วยกิตของรายวิชา) 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๕

ตัวอย่างตารางบันทกึผลการวเิคราะห์หลักสูตรเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง 
หลักสูตรกายอุปกรณ์ ระดับปริญญาตรี 

 
หลักสูตร  กายอุปกรณศาสตรบัณฑติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550)  
สถาบันการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลัยมหดิล  

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองหลกัสตูรกายอุปกรณ์ ระดบัปริญญาตรี (สว่นหลกัสตูร) ผลการวเิคราะห์ (ระบจํุานวนหนว่ยกิต) 
 ไม่มี มี หนว่ยกิต 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกวา่ 30 หนว่ยกิต    

กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  / 10 
กลุม่วชิาภาษา  / 9 
กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (สว่นท่ีจดัเป็นวชิาศึกษาทัว่ไป)  / 11 
 กลุม่วชิาวิทย์-คณิตฯ สถิติ  / 2 

  ชีววทิยา  / 2 

  เคมี  / 1 
  ฟิสกิส์  / 3 

  คอมพวิเตอร์  / 3 

  คณิตศาสตร์ (แคลคูลสั)    

  ชีววทิยา  / 2 
      

หมวดวชิาชีพ/วชิาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่ 84 หนว่ยกิต    

กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (สว่นท่ีจดัเป็นพืน้ฐานวชิาชีพ)    

 กลุม่วชิาวิทย์-คณิตฯ คณิตศาสตร์ (แคลคูลสั)  / 2 
  เคมี  / 2 
  ชีววทิยา  / 2 
  ฟิสกิส์  / 1 
กลุม่วชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์   ปรีคลนิกิ     
ไม่น้อยกวา่ 10 หนว่ยกิต (25 หน่วยกิต) กายวภิาคศาสตร์  / 4 
  สรีรวทิยา  / 2 
  พยาธิวทิยา   / 3 
  ชีวกลศาสตร์  / 4 
  เวชศาสตร์ฟืน้ฟู  / 3 
  อ่ืนๆ  /  
      

กลุม่วชิากายอุปกรณ์ ไม่น้อยกวา่ 74 หนว่ยกิต    

กายอุปกรณ์เสริม ไม่น้อยกวา่ 30 หนว่ยกิต    
      กายอุปกรณ์เสริมแขน   / 3.5 
 กายอุปกรณ์เสริมขา   / 14 
 กายอุปกรณ์เสริมลําตัว   / 5 
 กายอุปกรณ์เสริมขัน้สงู   / 4 
กายอุปกรณ์เทียม ไม่น้อยกวา่ 30 หนว่ยกิต    
     กายอุปกรณ์เทียมแขน   / 3.5 

 กายอุปกรณ์เทียมขา   / 14 
      



  ๑๖

      

ฝึกปฏิบตัิทางคลินกิและหรือประสบการณ์วชิาชีพ   ไม่น้อยกวา่ 14 หนว่ยกิต *  / 32 
      
อ่ืนๆ  วจิยั  / 3 
  จิตวทิยา  / 1 
หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกวา่ 6 หนว่ยกิต     
    / 6 

 
 
 

๑ .  ถ้ามีในหลกัสตูร ให้ใสเ่คร่ืองหมาย / และระบจํุานวนหน่วยกิต  ถ้าไมไ่ด้แยกเป็นรายวิชาให้ระบุจํานวน
หน่วยกิตโดยประมาณ ถ้าไมมี่ในหลกัสตูรให้ใสเ่คร่ืองหมาย X 
*  ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล องค์กรหรือหน่วยงานหรือบริษัทท่ี
ให้บริการด้านกายอปุกรณ์  เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๑๗

 
บันทกึผลการวเิคราะห์คุณสมบัติ ความพร้อมในการจัดการศึกษาทรัพยากรด้านต่างๆ  

ของสถาบันการศึกษา 
เพื่อการรับรองหลักสูตรกายอุปกรณ์ ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร    
สถาบันการศึกษา   
 

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองหลักสูตรกายอุปกรณ์ ระดับปริญญาตรี ผลการวิเคราะห์ 

  ผ่าน ไม่ผ่าน 
ควร

ปรับปรุง 
คุณสมบัติของ กระทรวงศกึษาธิการรับรอง    

สถาบันการศึกษา มีการจัดการศกึษาระดบัปริญญาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป     

 มีบรรยากาศในสังคมนักวิชาการ    

 มีหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ    

 หัวหน้าและผู้บริหารมีความเป็นผู้นํา มีความรู้ทางการศกึษา  เจตคติดีตอ่กายอปุกรณ์ การวิจัย    

 มีปณิธานมุง่ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ     

 มีระบบบริหารชัดเจนท่ีสนบัสนุนการจัดการศกึษา    

 มีความพร้อมตามเกณฑ์กอ่นเร่ิมดําเนินการ    

โครงสร้างหลักสูตร (๑)  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป                                                                                          

 -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                                                     
 -  กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                            

 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ส่วนท่ีจัดเป็นวิชาศกึษาทั่วไป)                               

 (๒)  หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ                                                                                    
 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ส่วนท่ีจัดเป็นพืน้ฐานวิชาชีพ)                                   

 -  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์การแพทย์                                                                     

 -  กลุ่มวิชาพืน้ฐานด้านกายอปุกรณ์                                                                                 

 -  กลุ่มวิชากายอปุกรณ์                                                                                                

 (๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                  
อาจารย์ อาจารย์ : นักศกึษา = ๑ :๔ ตลอดหลักสูตร    

 บางรายวิชาต้องมีจํานวนเพียงพอตอ่การสอนและควบคมุดแูลอยา่งใกล้ชิด     

 คณุวฒิุ เอก : โท : ตรี = ๑ : ๖ : ๓ (ระยะแรกอนุโลมใช้ความเช่ียวชาญ ความเช่ียวชาญพิเศษ)    
 ถ้าต้องมีอาจารย์พิเศษ  ต้องมีเวลาเพียงพอท่ีจะเตรียมสอนและติดตามประเมินผล    

 มีการพฒันาอาจารย์ด้านวชิาการ วิจัย และการจัดการเรียนการสอน    

นักศึกษา กําหนดคณุสมบัติและหลักเกณฑ์วิธีการคดัเลือกชัดเจน     

 กําหนดจํานวนให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐาน    
ความพร้อมระดับ
คลินิกและหรือการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

มีโรงพยาบาล/คลินิกและผู้ รับบริการเพียงพอตอ่การศกึษาทัง้กายอปุกรณ์เสริมและเทียม ถ้าไมพ่ร้อม
ต้องมีสถาบันท่ีรองรับการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

   

ระบบดูแลนักศึกษา มีหน่วยงานรับผิดชอบ     

 มีอาจารย์ท่ีปรึกษา     

อาคารสถานท่ี ห้องเรียนเพียงพอสําหรับการสอนรูปแบบตา่ง ๆ    

 มีโสตทัศนูปกรณ์พร้อมและเพียงพอ    
สวัสดิการ มีสถานท่ีสําหรับสวสัดิการ สโมสร กีฬาและนันทนาการ    

ห้องสมุด มีตํารา วารสารเหมาะสม เพียงพอ     

 มีคอมพิวเตอร์เพียงพอ      



  ๑๘

การบริหารจัดการ กอ่นดําเนินการต้องมีหัวหน้าและทีมบริหาร    

 จัดทําแผนดําเนินไมน้่อยกวา่ ๕ ปีท่ีชัดเจน    

 มีแผนจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจนและเป็นไปได้    
 มีโครงสร้างองค์กรและบุคลากรท่ีมีคณุวฒิุและจํานวนเหมาะสม    

 ศกึษาดงูานการจัดการศกึษาจากสถาบนัท่ีเปิดดําเนินการหลักสูตรกายอปุกรณ์มากอ่น     

แหล่งงบประมาณ ต้องแสดงวา่มีแหล่งงบประมาณชัดเจนเพียงพอสําหรับการดําเนินการ    

ประเมินคุณภาพ มีระบบการประเมินคณุภาพการจัดการเรียนการสอนและประเมนิผลชัดเจน มีการตรวจสอบเป็นระยะ    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


