ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
---------------------------ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตพญาไท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
: Bachelor of Science Programme in Communication Disorders

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
วท.บ. (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
Bachelor of Science (Communication Disorders)
B.Sc.(Communication Disorders)

๓. วิชาเอก
๓.๑ สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
๓.๒ สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ๑๒๗ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๕.๒ ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
๕.๓ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา เพียงสาขาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๖.๓ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๖๑
๖.๕ ที่ประชุมคณะกรรมการประจามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๖.๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๖.๗ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสาขาแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ให้การรับรองหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๖.๘ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับทราบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๔ ปี)
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ ประกอบอาชีพนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยิน นักแก้ไขการพูด) ในระบบราชการ ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ โรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย และสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๘.๒ ประกอบอาชีพนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยิน นักแก้ไขการพูด) ในโรงพยาบาลเอกชน
สถานประกอบการด้านการสื่อความหมายเอกชน และโรงงานต่างๆ
๘.๓ ประกอบอาชีพอิสระด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๙. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปี
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด
ที่

ชื่อ-นามสกุล (๑)

๑ นางสาวนิตยา เกษมโกสินทร์
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๑๑๙๙๐๐๑๓xxxx

ตาแหน่ง คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ปีที่สาเร็จการศึกษา
อาจารย์
- ปริญญาโท
ศศ.ม.
(ความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย)
๒๕๓๗
- ปริญญาตรี
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก)
๒๕๒๘

๒ นางปาริชาต คุณาธรรมรักษ์
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๕๑๐๐๙๐๐๐๒xxxx

อาจารย์

๓ นางสาวพรจิต จิตรถเวช
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๑๐๑๒๐๐๙๘xxxx

อาจารย์

- ปริญญาโท
ศศ.ม.
(ความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย)
๒๕๔๕
- ปริญญาตรี
วท.บ.
(กายภาพบาบัด)
๒๕๓๘
- ปริญญาโท
M.A.
(Communicative
Disorders and
Sciences)
๒๕๔๓
- ปริญญาตรี
ศศ.บ.
๓

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)
Lertsukprasert K,
Kasemkosin N,
Cheewareungroj W,
Kasemsuwan L.
Aural Rehabilitation
Program : 10 Year
Experience of the
Program at Ramathibodi
Hospital. 2018 Vol.101
สุมาลี ดีจงกิจ, เจียมใจ จีระ
อัมพร, ปาริชาต คุณาธรรม
รักษ์, พรจิต จิตรถเวช,
จุฑามาศ หันยอ. เจตคติของ
ผู้ปกครองต่อเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน.
รามาธิบดีเวชสาร; Vol.41
No.1/2018
สุมาลี ดีจงกิจ, เจียมใจ จีระ
อัมพร, ปาริชาต คุณาธรรม
รักษ์, พรจิต จิตรถเวช,
จุฑามาศ หันยอ. เจตคติของ
ผู้ปกครองต่อเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน.
รามาธิบดีเวชสาร; Vol.41
No.1/2018

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

ที่

ชื่อ-นามสกุล (๑)

๔ นางวรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๒๐๐๑๐๐๗๐xxxx

๙.๒ สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
ที่
ชื่อ-นามสกุล (๑)
๑ นางรัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๑๐๒๐๐๒๐๐xxxx

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ตาแหน่ง คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ปีที่สาเร็จการศึกษา
(ศึกษาศาสตร์
คหกรรรมศาสตร์)
๒๕๓๘
อาจารย์
- ปริญญาโท
ศศ.ม.
(ความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย)
๒๕๔๓
- ปริญญาตรี
ศศ.บ.
(ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ)
๒๕๓๖

ตาแหน่ง คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ปีที่สาเร็จการศึกษา
อาจารย์ ดร. - ปริญญาเอก
ปร.ด. (หลักสูตรและ
การสอน)
๒๕๕๗
- ปริญญาโท
ศศ.ม. (ความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย)
๒๕๔๒
- ปริญญาตรี
วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์)
๒๕๓๓
๔

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)

วรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง,
ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม,
ศุภิสรา สาดะระ, ธนันอรณ์ นิ
ตาอมรเศรษฐ. พัฒนาการการ
สื่อสารในเด็กพิการซ้าซ้อน
บ้านนนทภูมิภายหลังได้รับ
การฝึกพูดเป็นเวลา ๑ ปี.
รามาธิบดีเวชสาร; 2016
Vol.39 No.1:23-29

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)
รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล, สิทธิ
ประภา อิสรางกูร ณ อยุธยา,
วรรณิภา ชูชัย, จิตต์ปกรณ์
พิชัยธนาภรณ์. การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
คลินิกเครื่องช่วยฟัง
โรงพยาบาลรามาธิบดีเวชสาร
๒๕๖๐; ๓๖:๑๑-๒๒.

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๒ นางสาวสุวิมล รื่นเจริญ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๒๔๙๙๐๐๑๒xxxx

อาจารย์
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- ปริญญาโท
ศศ.ม.
(ความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย)
๒๕๔๒
- ปริญญาตรี
บธ.บ
(การจัดการทั่วไป)
๒๕๓๗
พย.บ (พยาบาล)
๒๕๓๔

Jariengprasert C,
Ruencharoen S,
Tiensuwan Montip.
The Sensitivity and
Specificity of Vestibular
Evoked Myogenic
Potential (VEMP) in the
Diagnosis of Definite
Meniere’s Disease
Patients. J Otolaryng
Head Neck Surg. 2017;
3:009

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๑๐.๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
๑๐.๓ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
๑๐.๔ ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีการให้บริการด้านงานแก้ไขการพูดและแก้ไขการได้ยินเพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยได้หลากหลาย
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และการคมนาคม ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพปัญหาสุขภาพของแต่ละประเทศ ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวขึ้นพร้อมๆ กัน
กับขยายตัวของเศรษฐกิจได้ทาให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการ
ขยายของกลุ่มประชากร สวนทางกับการขยายการศึกษา ทาให้ความรู้ด้านสุขภาพจึงไม่เพียงพอ ทาให้เกิด
ปัญหาอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เช่น ปัญหาการได้ยินที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
การเคลื่อนย้ายติดต่อกันระหว่างผู้คนทั่วโลกยังทาให้เกิดการนาเข้าวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ
สุขภาพ ทาให้อุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อสูงขึ้น เช่น เด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า กลุ่ม
หลอดเลือดสมอง เด็กเรียนรู้บกพร่อง บุคลากรด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย จึงต้องมีความรู้
๕
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ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยแบบพหุศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มุ่งเน้นให้ผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และทักษะการดาเนินชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการทางานร่วมกับผู้อื่น
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก และกลุ่มผู้สูงอายุ
เหล่านี้ ส่วนหนึ่งที่มีความผิดปกติของการได้ยิน ภาษาและการพูด เช่น โรคสมองเสื่อม นอกจากนี้ยังมีเด็ก
ที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กออทิสติก เด็กเรียนรู้บกพร่อง ความ
ผิดปกตินี้จะส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร การดาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ที่มีความผิดปกติของการได้ยิน ภาษาและการพูด จึงต้องมีการวางแผนป้องกัน และให้ความรู้
กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อ
ความหมายจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อพัฒนาการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องต่อความต้องการในสังคมไทยในปัจจุบัน
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทาให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้แบบองค์รวมด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ และบูรณาการเชิงลึก การแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ให้ผู้เรียนรู้จักการแบ่งปันความรู้แก่
ชุมชนด้วยช่องทางที่หลากหลาย รู้จักการกาหนดกลยุทธ์และจัดประสบการณ์การเรียนได้เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนและประเทศ นอกจากนี้มีการเพิ่มทักษะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)
และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative
learning) ทั้งกิจกรรมในและนอกหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมประเมินการเรียนรู้
การสะท้อนกลับประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อตรวจสอบนักศึกษาในด้าน
ต่างๆ และให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น โรงพยาบาล
อื่นๆ ชุมชน เตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้นามีทักษะในการสื่อสาร การ
ให้คาปรึกษา และเลือกใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์สื่อความหมายเพื่อนาไปใช้ในการวินิจฉัย สร้าง
เสริมหรือฟื้นฟูด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
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๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมี วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และพันธกิจ สร้างความ
เป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์
สุขแก่มวลมนุษย์ชาติ
จากวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย จัดทาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลิตนักแก้ไขการได้ยิน และนักแก้ไขการพูดให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตมหิดล ๔ ประการ คือ
๑) รู้กว้าง มีทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยี รู้ลึกในวิชาชีพ
๒) มีทักษะและความสามารถที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมซึง่ ยังขาดแคลน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแก้ไขการพูดและการแก้ไขการได้ยิน
๓) มีจิตสาธารณะเพื่อเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
๔) มีความกล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะทาง
วิชาชีพและทักษะทั่วไปให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักในด้านสติปัญญา (Cognitive Domain)ด้านทักษะ
พิสัย (Psychomotor Domain) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ด้านการทางานระหว่างบุคคล
(Interpersonal Domain) ด้านการรู้จักตนเอง (Intrapersonal Domain)
ในด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) นักศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์
แก้ปัญหา วางแผนในการประเมินและให้การดูแลผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยใช้ข้อมูลที่มี
อยู่และทักษะทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) นักศึกษามีทักษะการประเมิน การวินิจฉัย บาบัด
แก้ไขและฟื้นฟูในผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) นักศึกษาถูกปลูกฝังให้ประพฤติตนตามคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านการทางานระหว่างบุคคล (Interpersonal Domain) นักศึกษาถูกปลูกฝังให้สามารถ
ทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เข้าใจและเห็นอกเห็นใจ มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้ง
การอ่าน การพูด การเขียน และการฟัง อีกทั้งนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
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ด้านการรู้จักตนเอง (Intrapersonal Domain) กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีความสามารถในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตั้งเป้าหมายการทางานที่ได้รับมอบหมาย และ
ดาเนินงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อจากัดต่างๆ
และความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง มีการให้เกียรติ เคารพตนเองและผู้อื่น ด้วยการเสริมสร้างทักษะความรู้
ทักษะชีวิตของกิจกรรมในและนอกหลักสูตร จึงส่งผลให้นักศึกษามีทักษะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
รายวิชาในหลักสูตรที่สอนโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจานวน ๑๘ รายวิชา ดังนี้
๑๓.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน ๓ รายวิชา
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 101 General education for human development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social studies for human development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 101 Arts and Science for human development
๑๓.๒ กลุ่มวิชาภาษา จานวน ๘ รายวิชา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Arts of Thai language communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
LAEN 103 English level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
LAEN 104 English level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
LAEN 101 English level 3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
LAEN 106 English level 4
ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร
LAEN 262 Listening and speaking for communication
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
LAEN 263 Reading and writing for communication
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ศศภอ ๓๓๘ การนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล
LAEN 338 Effective presentations in English
หมายเหตุ วิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เรียน ๒ รายวิชา จัดกลุ่มการเรียน
การสอนตามผลการทดสอบ
UU

๑๓.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน ๗ รายวิชา
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
SCAN 101 Basic anatomy
วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป
SCCH 102 General chemistry
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะนา
SCBI
116 Introductory biology
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต
SCBI
117 Foundation of life
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
SCPY 159 Elementary physics for health science
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
SCMA 182 Statistics for health science
วทสน ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน
SCPS 202 Basic physiology
๑๓.๔ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะอื่น
ไม่มี
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หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสาคัญของหลักสูตร
มีความเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสูงสุดบน
แนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) บนพื้นฐานของการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based
Learning)ผู้เรียนแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ และลงมือทาด้วยตนเอง ทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริง
ของการทางาน เชื่อมโยง ประยุกต์ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาตัดสินใจ ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยผ่านประสบการณ์
มากที่สุด เข้ากับสังคม และทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม จะทาให้บัณฑิตสามารถ
ประกอบวิชาชีพนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)
เมื่อสาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย บัณฑิตมีความสามารถดังนี้
๑) มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย เพื่อประยุกต์ใช้ในการทางาน
๒) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
๓) มีทักษะการสื่อสาร แสดงออกถึงความเข้าใจผู้อื่น และทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ค้นคว้าและทาวิจัยเกี่ยวกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๕) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๖) มีทักษะเกี่ยวกับการประเมิน วินิจฉัย แปลผล วางแผนและให้การดูแลผู้ที่มีความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
๑.๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)
ผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรจะมีความสามารถ
๑) PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย กับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้อธิบายและตอบปัญหา ในบทบาทของนัก
เวชศาสตร์การสื่อความหมาย
๒) PLO2 สืบค้นข้อเท็จจริง ประเมินข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการค้นคว้า
ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติของการสื่อความหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๑๐
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๓) PLO3 สร้างสรรค์งานวิจัย ในด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้ตามมาตรฐาน
ระเบียบวิธีวิจัย คานึงถึงจริยธรรมการทาวิจัยและใช้ทักษะในการทางานเป็นทีม
๔) PLO4 สื่อสาร กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ในบทบาทของนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์และตรงตามวัตถุประสงค์
๕) PLO5 ตรวจประเมินและวินิจฉัย ผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายตามมาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
๖) PLO6 ตรวจสมรรถภาพการทางานของหูชั้นกลางและตรวจการได้ยินแบบวินิจฉัยได้ตาม
มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อ
จาแนกตาแหน่งของพยาธิสภาพ
๗) PLO7 ใส่เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยิน
๘) PLO8 ดำเนินโครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยินในระดับชุมชนหรือโรงงำน
สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด
๖) PLO6 วินิจฉัยควำมผิดปกติทำงด้ำนภำษำและกำรพูด โดยใช้เครื่องมือคัดกรองและเครื่องมือใน
กำรประเมินได้อย่ำงถูกต้อง มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
๗) PLO7 กระตุ้น แก้ไข และฟื้นฟูควำมสำมำรถด้ำนภำษำและกำรพูดให้กับผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติ
ทำงภำษำและกำรพูดได้ตำมมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๑. ปรับปรุงปรัชญาการศึกษาของ
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
๑. ศึกษา ทาความเข้าใจ และ
กาหนดปรัชญาการศึกษาของ
หลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร

๑. มคอ ๒
๒. ร้อยละของอัตราการสอบผ่าน
ขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะ
๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต

๒: การเรียนการสอน
๑. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศ

๑. ส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
คณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม

๑. มคอ ๒ ที่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

๑๑

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
อาเซียน (ASEAN University
Network Quality Assurance หรือ
AUNQA) และ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทาง
การศึกษา (Outcome Based
Education)
๒. สารวจความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน
๓. กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่มุ่งสู่
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
คุณลักษณะบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. พัฒนาการเรียน การสอน และ
การประเมินผล ให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้

๕. ปรับโครงสร้างหลักสูตร
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กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
อบรม การจัดทาหลักสูตรให้
๒. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้า
สอดคล้องกับเกณฑ์ของเครือข่าย อบรม
มหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน
(ASEAN University Network
Quality Assurance หรือ
AUNQA)
๒. ดาเนินการรวบรวมข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรฯ จากบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต
๓. คณาจารย์ในหลักสูตร พิจารณา
ข้อคิดเห็น จากบัณฑิต และผู้ใช้
บัณฑิตร่วมกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย และ ปรัชญา
ของหลักสูตร ฯ เพื่อพัฒนา
Programme Learning
Outcomes ของหลักสูตรฯ
๔. สนับสนุนให้คณาจารย์ เข้า
อบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการประเมินผลให้สอดคล้อง
กับ Programme Learning
Outcomes
๕. พิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้
ประเมินหลักสูตร บัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตและนาข้อมูลมาปรับ
โครงสร้างหลักสูตร
- จัดลาดับรายวิชาต่างๆ ใหม่ จัด
ให้นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ ๑ ได้
เรียนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เพื่อให้
นักศึกษามีความเข้าใจในวิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น
๑๒

๓. ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และ
นักศึกษาปัจจุบัน
๔. ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
๕. มคอ ๓ มคอ ๔ มคอ ๕
มคอ ๖ และ มคอ ๗
๖. มคอ ๒ มคอ ๓ และ มคอ ๔

๗. ผลการประเมินหลักสูตร
๘. มคอ ๒
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กลยุทธ์
- จัดให้นักศึกษามีโอกาสได้ลง
ปฏิบัติในระดับชั้นปีที่ ๒ ภาค
การศึกษาปลาย ช่วยให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ ในคลินิกเร็วขึ้น
- จัดให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปฝึก
ปฏิบัติงานนอกสถานที่กับสถาบัน
อื่นๆ ที่มีนักแก้ไขการพูดและนัก
แก้ไขการได้ยินซึ่งมีประสบการณ์
ทางานไม่น้อยกว่า ๖ ปี

๓: กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๑. จัดทาระบบการติดตามผลการ
ช่วยเหลือหรือให้คาแนะนาแก่
นักศึกษารายบุคคล

๑. ดาเนินการติดตามผลการ
ช่วยเหลือหรือให้คาแนะนาแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยมี
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
๒. จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเกิด
๒. จัดค่ายพัฒนาตนแก่นักศึกษา
จิตสานึกของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง ทั้ง ๔ ชั้นปี โดยผ่านกระบวนการ
มีความหมาย
ของกิจกรรม เช่น การฟังอย่าง
ลึกซึ้ง
การคิด พิจารณาอย่างใคร่ครวญ
ศิลปะต่างๆ
๓. จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัด ๓. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและ
โครงการเพิ่มพูนความรู้ที่สอดคล้อง จัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ใน
กับความต้องการของศิษย์เก่า
เรื่องต่างๆ แก่ศิษย์เก่า
๔. เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วม ๔. ประชุม/สัมมนาศิษย์เก่าร่วมให้
ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมี ข้อเสนอแนะในการวิพากษ์
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
๔: การวิจัย
๑. จัดกระบวนการการเรียนการสอน ๑. กาหนดรายวิชาที่มีการเรียน
ให้นักศึกษาได้มีโอกาสอ่านและศึกษา การสอนการวิจัย ดาเนินการเรียน
งานวิจัย และนามาประยุกต์ในการ การสอนโดยให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
๑๓

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

๑. ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของนักศึกษา

๒. ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อกิจกรรมของ
หลักสูตร

๓. ร้อยละของบัณฑิตใหม่มีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลศิษย์เก่า/ศิษย์เก่าที่
เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนความรู้
๔. กิจกรรมและจานวนศิษย์เก่าที่
เข้าร่วม

๑. มคอ ๓ มคอ ๔ มคอ ๕ และ
มคอ ๖
๒. จานวนผลงานวิจัยของ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ให้บริการกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย

๒. จัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นักศึกษา ศึกษาและสร้างสรรค์
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
๓. ส่งเสริมให้คณาจารย์นาองค์
ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยมา
ถ่ายทอดให้กับนักศึกษา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

กลยุทธ์
งานวิจัย คัดสรร วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการผู้ป่วย
ที่มีความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
๒. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
วิชาระเบียบวิธีวิจัยและให้
นักศึกษาดาเนินการเก็บข้อมูลและ
นาเสนอข้อมูล
๓. ดาเนินการพัฒนาและส่งเสริม
คณาจารย์ให้มีความรู้ในด้านการ
ทาวิจัย และทาการวิจัยในสาขา
แก้ไขการพูดและแก้ไขการได้ยิน
เพิ่มมากขึ้น

๕: การบริการวิชาการแก่สังคม
๑. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา ๑. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้มีส่วนในการให้บริการทางวิชาการ ให้นักศึกษามีประสบการณ์การฝึก
แก่สังคม และชุมชน
ปฏิบตั ิงานในชุมชน เพื่อเป็นการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

๖: การบริหารและการจัดการ
๑. จัดทาระบบการประเมินผลการ
บริหารงานด้านการศึกษา ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
นักศึกษาทั้งหลักสูตร

๒. มคอ ๓ และ มคอ๕

๓. มคอ ๓ และ แผนพัฒนา
คณาจารย์

๑. มคอ ๔ และ มคอ ๖
๒. ระดับคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ทางวิชาการของนักศึกษา
๓. ระดับคะแนนการประเมินจาก
อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา

๑. ทบทวนเกณฑ์การรับนักศึกษา ๑. รายงานการประชุม และผล
ให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key
พร้อมในการเรียนรู้
Performance Indicators)
๒. ประเมินและทบทวนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมิน ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตร
๓. ประเมินการจัดระบบอาจารย์ที่
๑๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

กลยุทธ์
ปรึกษาในการให้คาปรึกษากับ
นักศึกษาในเรื่องการลงทะเบียน
เรียน และการดาเนินชีวิต
๔. ประเมินการรับฟังเสียงของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร
๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดาเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร
๒. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และ
๒. ดาเนินการทาแผนพัฒนา
การสร้างความก้าวหน้าในตาแหน่ง บุคลากร และแผนความก้าวหน้า
ของบุคลากร สายวิชาการและ
ในตาแหน่งของบุคลากรสาย
บุคลากรสายสนับสนุนด้านการศึกษา วิชาการ และบุคลากรสาย
อย่างชัดเจน
สนับสนุนด้านการศึกษา
๒.๑ ด้านอัตรากาลังและ
อัตรากาลังทดแทน
๒.๑.๑ การวางแผนอัตรากาลัง
ของบุคลากรสายวิชาการให้
เพียงพอต่อการดาเนินการของ
หลักสูตร โดยมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานที่สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ
กรรมการวิชาชีพกาหนด
๒.๑.๒ เตรียมอัตรากาลังทดแทน
อาจารย์ที่จะเกษียณอายุภายใน
๕ ปี
๒.๑.๓ จัดอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับ
อาจารย์ใหม่
๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอน
๒.๒.๑ จัดให้อาจารย์ในหลักสูตร
มีโอกาสเข้าร่วมอบรม ดูงาน
ความรู้การจัดการเรียนการสอน
๑๕

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

๒. ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผน

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

กลยุทธ์
การวัดและประเมินผล
๒.๒.๒ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตรในด้านการบริหาร
การศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒.๒.๓ พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ในการ
พัฒนาตนเอง
๒.๓ ความรู้ด้านวิชาการ และ
วิชาชีพ
๒.๓.๑ พัฒนาอาจารย์ให้ต่อยอด
ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น และ/ หรือ
สนับสนุนเข้าสู่กระบวนการการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ และผลักดัน
งานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับ
นานาชาติ
๒.๓.๒ สนับสนุนให้อาจารย์เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ นาเสนอ
ผลงาน และดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
๒.๔ บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาตน
๓. จัดทาแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร ๓. ดาเนินการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเข้าถึงง่าย เช่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
และเปิดบ้านเพื่อให้นักเรียนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรให้
ได้มากที่สุด

๑๖

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

๓. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่
เข้าศึกษาที่ได้รับข้อมูลหลักสูตร
จากสื่อ สิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๗: ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
๑. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

๒. ประเมินการจัดการเรียนการสอน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

๑. อาจารย์ในหลักสูตรได้รับการ
อบรมในเรื่องเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น เกณฑ์ของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (ASEAN
University Network Quality
Assurance หรือ AUNQA)กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) และเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence)
๒. ดาเนินการประชุมการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา ประเมินอาจารย์
ผู้สอน วางแผนปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน

๑. ร้อยละของอาจารย์ใน
หลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา

๒. ระดับคะแนนความพึงพอใจ
การประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา ประเมิน
อาจารย์ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักศึกษา
๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ ๓. ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๓. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
เทียบเคียงกับหลักสูตรสากล และ
๕ ปี
ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม
ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของ
ประเทศอาเซียน (ASEAN
เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศ
University Network Quality
อาเซียน (ASEAN University
Assurance หรือ AUNQA) และ
Network Quality Assurance หรือ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
AUNQA) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
ระดับอุดมศึกษา (TQF)

๑๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

หมวดที่ ๓.
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ เป็นระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการดาเนินการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
- รายวิชาภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงเป็นปริมาณ
การศึกษา ๑ หน่วยกิต
- รายวิชาภาคปฏิบัติ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง ๔๕ ชั่วโมงเป็นปริมาณ
การศึกษา ๑ หน่วยกิต
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
๒.๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
๒.๒.๓ มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๒.๔ มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
และมหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๒.๓.๑ การปรับจากวิธีการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา
๒.๓.๒ การปรับตัวด้านสังคมความเป็นอยู่ นักศึกษาต้องเข้าอยู่หอพักร่วมกับเพื่อนๆ
๒.๓.๓ ต้องการทุนสนับสนุนทางการศึกษา
๒.๓.๔ นักศึกษาแต่ละคนมีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน

๑๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
๒.๔.๑ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ
การแบ่งเวลา
๒.๔.๒ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาหน้าที่สอดส่องดูแล ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
๒.๔.๓ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษาได้แก่ วันแรกพบ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จากอาจารย์ผู้สอน และ
จัดกิจกรรมสอนเสริมตามความจาเป็น
๒.๔.๔ ดาเนินการจัดทาเกณฑ์และแนวทางสาหรับการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
หรือมีความประพฤติดี
๒.๔.๕ ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้และฝึกฝนด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
นักศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ชั้นปีที่ ๑
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
ชั้นปีที่ ๒
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
ชั้นปีที่ ๓
๓๐
๓๐
๓๐
ชั้นปีที่ ๔
๓๐
๓๐
รวมจานวนสะสม
๓๐
๖๐
๙๐
๑๒๐
๑๒๐
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ
๓๐
๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ ความคุ้มทุน/ความคุ้มค่า
 รำยรับต่อคน/ตลอดหลักสูตร
จำนวน ๕๙,๔๐๐ บำท
 ค่ำใช้จ่ำยต่อคน/ตลอดหลักสูตร จำนวน ๑๓๗,๕๒๒ บำท
 จำนวนนักศึกษำน้อยสุดที่คุ้มทุน จำนวน ๖๔ คน
 จำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำจะรับ จำนวน ๓๐ คน/ปี
หลักสูตรที่ไม่คุ้มทุนแต่เกิดความคุ้มค่า
หลักสูตรเกิดควำมคุ้มค่ำ ในกำรผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและชุมชน
เนื่องจำกประเทศไทยยังขำดแคลนบุคลำกรทำงด้ำนกำรแก้ไขกำรพูด และกำรแก้ไขกำรได้ยินเป็นจำนวนมำก
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๒.๖.๒ การคิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ปีการศึกษา)
๑) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต
ลาดับ
รายจ่าย
บาท/ปีการศึกษา
๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๙,๒๐๗,๕๐๙
๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
๔๗๙,๙๙๘
๓ ค่าสาธารณูปโภค
๔๒๗,๒๔๖
๔ ค่าเสื่อมราคา
๑,๐๕๗,๔๖๑
๕ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
๗๓๘,๕๔๓
๖ ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
๘๗๒,๔๑๕
๗ ค่าวัสดุ
๒๑๕,๗๒๔
๘ ค่าใช้สอย
๒๗๔,๒๗๔
๙ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๑,๘๙๒,๙๓๑
๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอื่นๆ
ลาดับ
รายได้
บาท/ปี/หลักสูตร
๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าหน่วยกิต
๓๘๓,๗๘๘
๒ ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตร
๓. อื่น ๆ
ข้อมูลจากหน่วยวิเคราะห์ต้นทุน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย
คานวณจากนักศึกษา ๑๐๔ คน เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอุดมศึกษาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษา และการรับ
นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓
๒๐
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๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
๓๓ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๗ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาภาษา
๑๑ หน่วยกิต
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๑๕ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๘ หน่วยกิต
๑. วิชาชีพพื้นฐาน
๒๓ หน่วยกิต
๒. วิชาแกน
๔๓ หน่วยกิต
๓. วิชาเอก
๒๓ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจานวนชั่วโมงของ
การเรียนการสอนทฤษฎีที่ใช้แบบบรรยาย และ/หรือปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาค
การศึกษา ได้แก่ xxxx xxx x(x-x-x) หมายถึง รหัสรายวิชาเป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก จานวน
หน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)> โดยกาหนด ดังนี้
ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย สัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
ก. ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี้
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
มม. : MU หมายถึง รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
รม : RA หมายถึง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วท : SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
ศศ : LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์
สม : SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รส : RS หมายถึง วิทยาลัยราชสุดา
- ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/ชื่อรายวิชา หรือโครงการ ที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
กว : AN หมายถึง กายวิภาคศาสตร์
๒๑
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คณ : MA หมายถึง คณิตศาสตร์
คม : CH หมายถึง เคมี
ชว : BI
หมายถึง ชีววิทยา
ผส : CD หมายถึง ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ฟส : PY หมายถึง ฟิสิกส์
ภท : TH หมายถึง ภาษาไทย
ภอ : EN หมายถึง ภาษาอังกฤษ
ศท : GE หมายถึง รายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนร่วมกันทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
สร : PS หมายถึง ภาษาไทย
ข. ตัวเลข ๓ ตัว ตามหลังอักษรย่อของรายวิชา
- เลขตัวหน้า หมายถึง ระดับชั้นปี ที่กาหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ
- เลข ๒ ตัวท้าย หมายถึง ลาดับที่การเปิดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่ ของรายวิชานั้น ๆ เพื่อไม่ให้ตัวเลข
ซ้าซ้อนกัน
- ความหมายของจานวนหน่วยกิตรวม ตามตัวอย่าง ๓ (๓-๐-๖) ให้ความหมายของตัวเลขดังนี้
ตัวเลขที่ ๑ หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขที่ ๒ หมายถึง จานวนชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎีเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา
ตัวเลขที่ ๓ หมายถึง จานวนชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา
ตัวเลขที่ ๔ หมายถึง จานวนชั่วโมงการค้นคว้าด้วยตนเองเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน ๑ ภาคการศึกษา
- ชื่อรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เรียน ๗ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101 General education for human development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102 Social studies for human development
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103 Arts and science for human development
UU

UU

๒. กลุ่มวิชาภาษา
วิชาภาษาไทย ให้เรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Art of using Thai language in communication
UU

๒๒

๓ (๒-๒-๕)
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วิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน ๖ หน่วยกิต (๒ รายวิชา)
ตามระดับคะแนนที่คณะศิลปะศาสตร์จัดสอบวัดความรู้
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103
English level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104
English level 2
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105
English level 1
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106
English level 4
UU

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ให้เรียน ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร
LAEN 262
Listening and speaking for communication
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
LAEN 261
Reading and writing for communication
UU

๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)

๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้เรียน ๑๕ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
๓
SCAN 101 Basic anatomy
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒
SCMA 182 Statistics for health science
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะนา
๒
SCBI 116 Introductory Biology
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต
๒
SCBI 117 Foundation of life
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓
SCPY 159 Elementary physics for health science
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน
๓
SCPS 202 Basic physiology

๒๓

(๒-๓-๕)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๑.๕-๑-๓.๕)
(๓-๐-๖)
(๒-๓-๕)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๘๘ หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๑. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ให้เรียน ๒๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป
๓
SCCH 102
General chemistry
รมผส ๑๐๑ จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ
๒
RACD 101
Developmental psychology
รมผส ๑๐๒ สัทศาสตร์
๒
RACD 102
Phonetics
รมผส ๑๐๓ ภาษาศาสตร์
๒
RACD 101
Linguistic
รมผส ๒๐๘ โรคหู คอ จมูก ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อ
๒
ความหมาย
RACD 208
Diseases of the ear, nose and throat in related to
communication disorders
รมผส ๒๑๔ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด
๓
RACD 214
Elementary speech and language development
รมผส ๓๐๓ การศึกษาพิเศษขั้นแนะนา
๓
RACD 101
Introduction to special education
รมผส ๓๐๙ ระเบียบวิธีวิจัย
๓
RACD 109
Research methodology
รมผส ๓๑๐ ระบาดวิทยาและสถิติงานด้านความผิดปกติของ
๓
การสื่อความหมาย
RACD 110
Epidemiology of Statistics to communication
disorders
๒. กลุ่มวิชาชีพ (แกน) ให้เรียน ๔๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รมผส ๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการพูดและ
การได้ยิน
RACD 204
Anatomy and physiology of speech and hearing
mechanisms
รมผส ๒๐๖ พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการได้ยิน
RACD 206
Acoustic bases of speech and hearing
๒๔

(๓-๐-๖)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)

(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

รมผส
RACD
รมผส
RACD
รมผส
RACD
รมผส
RACD
รมผส

๒๐๙
209
๒๑๕
211
๒๑๖
216
๒๑๗
217
๒๑๘

RACD 218

รมผส
RACD
รมผส
RACD

๒๑๙
219
๒๒๐
220

รมผส
RACD
รมผส
RACD
รมผส

๓๐๘
108
๓๑๖
116
๓๑๗

RACD 117
รมผส
RACD
รมผส
RACD

๔๐๗
407
๔๐๙
409

รมผส ๔๙๖
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ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะนา
Introduction to communication disorders
ประสาทวิทยาขั้นพื้นฐานของการพูดและการได้ยิน
Basic neuroscience for speech and hearing
หลักการของโสตสัมผัสวิทยา
Principles of audiology
พูดไม่ชัด
Phonological and articulation disorders
หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดในเด็กที่มี
ภาษาและการพูดล่าช้า
Principles of assessment and intervention in
children with delayed speech and language
development
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑
Clinical practicum in audiology 1
ปฏิบัติงานคลินิกการพูด ๑
Clinical practicum in speech and language
pathology 1
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
Principles of aural rehabilitation
ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
Aural rehabilitation clinic practicum
การให้คาปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ขั้นแนะนา
Introduction to counseling for individual with
communication disorders
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional laws and ethics
สัมมนางานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
Research seminar in communication sciences and
disorders
งานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒๕

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๔ (๐-๑๒-๔)
๔ (๐-๑๒-๔)

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๐-๖-๒)
๓ (๓-๐-๖)

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)

๒ (๐-๖-๒)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

RACD 496
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Research in communication disorders

๓. กลุ่มวิชาเอก
- สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน ให้เรียน ๒๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รมผส ๓๑๘ การวัดการได้ยินแบบพิเศษ
RACD 118
Special audiometry
รมผส ๓๑๙ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒
RACD 119
Clinic practicum in audiology 2
รมผส ๓๒๓ หลักการของเครื่องช่วยฟัง
RACD 121
Principles of hearing aids
รมผส ๓๒๔ ปฏิบัติงานคลินิกเครื่องช่วยฟัง
RACD 124
Hearing aid clinic practicum
รมผส ๔๑๗ การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นแนะนา
RACD 417
Introduction to evoke potential assessment
รมผส ๔๑๘ การอนุรักษ์การได้ยิน
RACD 418
Hearing conservation
รมผส ๔๑๙ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓
RACD 419
Clinical practicum in audiology 3
- สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด ให้เรียน ๒๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รมผส ๓๒๐ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาและภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญา
RACD 120
Language learning disability and intellectual
disability
รมผส ๓๒๑ ภาษาและการพูดในเด็กกลุ่มอาการออทิสติก
RACD 121
Speech and language in children with autism
รมผส ๓๒๒ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
RACD 122
Clinical practicum in speech and language
pathology 2
รมผส ๓๒๕ ความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านระบบประสาท
ขั้นแนะนา
RACD 121
Introduction to neurogenic communication
๒๖

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๔ (๐-๑๒-๔)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)

๓ (๒-๓-๕)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

รมผส
RACD
รมผส
RACD

๓๒๖
126
๔๒๐
420

รมผส ๔๒๑
RACD 421

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รมผส ๔๑๐
RACD 410
สมสค ๑๖๑
SHSS 161
รสศท ๒๐๘
RSGE 208
สมสค ๑๔๔
SHSS 144
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disorders
เสียงผิดปกติขั้นแนะนา
Introduction to voice disorders
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
Clinical practicum in speech and language
pathology 3
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔
Clinical practicum in speech and language
pathology 4
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ความรู้เรื่องคนพิการ
Knowledge in individual with disabilities
นโยบายและการวางแผน
Policy and Planning
ภาษามือไทยขั้นแนะนา
Introduction to Thai sign language
หลักการสื่อสาร
Principle of communication

๓ (๒-๓-๕)
๓ (๐-๙-๓)

๔ (๐-๑๒-๔)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๑-๔-๔)
๒ (๒-๐-๔)

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ตามความสนใจหรือเลือกศึกษาจาก
รายวิชาในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล

๒๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ภาคการศึกษาต้น
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 101
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕
LAEN 103-105
วทคม ๑๐๒
SCCH 102
วทชว ๑๑๖
SCBI 116
วทชว ๑๑๗
SCBI 117
วทคณ ๑๘๒
SCMA 182
รวมหน่วยกิต
หมายเหตุ

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
Art of using Thai language in communication
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
General education for human development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
Social studies for human development
ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
Arts and science for human development
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓
๓ (๒-๒-๕)
English level 1-3
เคมีทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
General chemistry
ชีววิทยาขั้นแนะนา
๒ (๒-๐-๔)
Introductory Biology
หลักมูลของชีวิต
๒ (๑.๕-๑-๓.๕)
Foundation of life
สถิติศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Statistics for health science
๒๒ หน่วยกิต

มมศท ๑๐๑-๑๐๓ และศศภท ๑๐๐ เป็นวิชาที่สอนต่อเนื่องกัน ๒ ภาคการศึกษา
และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย

๒๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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ภาคการศึกษาปลาย
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศศภท ๑๐๐
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100
Art of using Thai language in communication
มมศท ๑๐๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101
General education for human development
มมศท ๑๐๒
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102
Social studies for human development
มมศท ๑๐๓
ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101
Arts and science for human development
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104-106
English level 2-4
วทกว ๑๐๑
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
๓ (๒-๓-๕)
SCAN 101
Basic anatomy
วทฟส ๑๕๙
ฟิสิกส์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SCPY 159
Elementary physics for health science
รมผส ๑๐๑
จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ
๒ (๒-๐-๔)
RACD 101
Developmental psychology
รมผส ๑๐๒
สัทศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
RACD 102
Phonetics
รมผส ๑๐๓
ภาษาศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
RACD 103
Linguistic
วิชาเลือกเสรี
๒ หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต
๑๗ หน่วยกิต
รวม ๒ ภาคการศึกษา
๓๙ หน่วยกิต

๒๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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ชั้นปีที่ ๒
ภาคการศึกษาต้น
ศศภอ ๒๖๓
LAEN 263
วทสร ๒๐๒
SCPS 202
รมผส ๒๐๔
RACD 204
รมผส ๒๐๖
RACD 206
รมผส ๒๐๘
RACD 208
รมผส ๒๐๙
RACD 209
รมผส ๒๑๔
RACD 214
วิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๒ (๑-๒-๓)
Reading and writing for communication
สรีรวิทยาพื้นฐาน
๓ (๒-๓-๕)
Basic physiology
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการพูดและ
๓ (๓-๐-๖)
การได้ยิน
Anatomy and physiology of speech and hearing
mechanisms
พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการได้ยิน
๓ (๓-๐-๖)
Acoustic bases of speech and hearing
โรคหู คอ จมูก ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อ
๒ (๒-๐-๔)
ความหมาย
Diseases of the ear, nose and throat in related to
communication disorders
ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะนา
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to communication disorders
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด ๓ (๓-๐-๖)
Elementary speech and language development
๒ หน่วยกิต
๒๑ หน่วยกิต

๓๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาปลาย
รมผส ๒๑๕
RACD 215
รมผส ๒๑๖
RACD 216
รมผส ๒๑๗
RACD 217
รมผส ๒๑๘

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ประสาทวิทยาขั้นพื้นฐานของการพูดและการได้ยิน ๒ (๒-๐-๔)
Basic Neuroscience for speech and hearing
หลักการของโสตสัมผัสวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
Principles of audiology
พูดไม่ชัด
๓ (๓-๐-๖)
Phonological and articulation disorders
หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดใน ๓ (๓-๐-๖)
เด็กที่มีภาษาและการพูดล่าช้า
RACD 218
Principles of assessment and intervention in
children with delayed speech and language
development
รมผส ๒๑๙
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
RACD 219
Clinical practicum in audiology 1
รมผส ๒๒๐
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
RACD 220
Clinical practicum in speech and language
pathology 1
รวมหน่วยกิต
๑๙ หน่วยกิต
รวม ๒ ภาคการศึกษา
๔๐ หน่วยกิต

๓๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ชั้นปีที่ ๓
ภาคการศึกษาต้น
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
รมผส ๓๐๓
การศึกษาพิเศษขั้นแนะนา
๓ (๓-๐-๖)
RACD 303
Introduction to special education
รมผส ๓๐๘
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
๓ (๓-๐-๖)
RACD 308
Principles of aural rehabilitation
รมผส ๓๐๙
ระเบียบวิธีวิจัย
๓ (๓-๐-๖)
RACD 309
Research methodology
รมผส ๓๑๖
ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
๒ (๐-๖-๒)
RACD 316
Aural rehabilitation clinic practicum
รมผส ๓๑๘
การวัดการได้ยินแบบพิเศษ
๓ (๓-๐-๖)
RACD 318
Special audiometry
รมผส ๓๑๙
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒
๓ (๐-๙-๓)
RACD 319
Clinical practicum in audiology 2
รวมหน่วยกิต
๑๗ หน่วยกิต
UU

ภาคการศึกษาปลาย
รมผส ๓๑๐
ระบาดวิทยาและสถิติงานด้านความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
RACD 310
Epidemiology and statistic in communication
disorders
รมผส ๓๑๗
การให้คาปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้น
แนะนา
RACD 317
Introduction to counseling for individual with
communication disorders
รมผส ๓๒๓
หลักการของเครื่องช่วยฟัง
RACD 323
Principles of hearing aids
รมผส ๓๒๔
ปฏิบัติงานคลินิกเครื่องช่วยฟัง
RACD 324
Hearing aid clinic practicum
รวมหน่วยกิต
รวม ๒ ภาคการศึกษา

๓๒

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๑๒ หน่วยกิต
๒๙ หน่วยกิต

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ภาคการศึกษาต้น
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด
รมผส ๓๐๓
การศึกษาพิเศษขั้นแนะนา
๓ (๓-๐-๖)
RACD 303
Introduction to special education
รมผส ๓๐๘
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
๓ (๓-๐-๖)
RACD 308
Principles of aural rehabilitation
รมผส ๓๐๙
ระเบียบวิธีวิจัย
๓ (๓-๐-๖)
RACD 309
Research methodology
รมผส ๓๑๖
ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
๒ (๐-๖-๒)
RACD 316
Aural rehabilitation clinic practicum
รมผส ๓๒๐
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาและภาวะบกพร่องทาง
๓ (๓-๐-๖)
สติปัญญา
RACD 320
Language learning disability and intellectual disability
รมผส ๓๒๑
ภาษาและการพูดในเด็กกลุ่มอาการออทิสติก
๓ (๓-๐-๖)
RACD 321
Speech and language in children with autism
รมผส ๓๒๒
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
๓ (๐-๙-๓)
RACD 322
Clinical practicum in speech and language pathology 2
รวมหน่วยกิต
๒๐ หน่วยกิต
Lk=LUU

ภาคการศึกษาปลาย
รมผส ๓๑๐
ระบาดวิทยาและสถิติงานด้านความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
RACD 310
Epidemiology and statistic in communication disorders
รมผส ๓๑๗
การให้คาปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้น
แนะนา
RACD 317
Introduction to counseling for individual with
communication disorders
รมผส ๓๒๕
ความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านระบบประสาทขั้นแนะนา
RACD 325
Introduction to neurogenic communication disorders
รมผส ๓๒๖
เสียงผิดปกติขั้นแนะนา
RACD 326
Introduction to voice disorders
รวมหน่วยกิต
รวม ๒ ภาคการศึกษา วิชาเอกแก้ไขการพูด

๓๓

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๑๒ หน่วยกิต
๓๒ หน่วยกิต

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ชั้นปีที่ ๔
ภาคการศึกษาต้น
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
รมผส ๔๐๗
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒ (๒-๐-๔)
RACD 407
Professional laws and ethics
รมผส ๔๐๙
สัมมนางานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๓ (๓-๐-๖)
RACD 409
Research seminar in communication disorders
รมผส ๔๑๗
การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นแนะนา ๓ (๒-๓-๕)
RACD 417
Introduction to evoke potential assessment
รมผส ๔๑๘
การอนุรักษ์การได้ยิน
๓ (๒-๓-๕)
RACD 418
Hearing conservation
วิชาเลือกเสรี
๒ หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต
๑๓ หน่วยกิต
UU

ภาคการศึกษาปลาย
รมผส ๔๑๙
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓
RACD 419
Clinical practicum in audiology 3
รมผส ๔๙๖
งานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
RACD 496
Research in communication disorders
รวมหน่วยกิต
รวม ๒ ภาคการศึกษา

๓๔

๔ (๐-๑๒-๔)
๒ (๐-๖-๒)
๖ หน่วยกิต
๑๙ หน่วยกิต

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ภาคการศึกษาต้น
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด
รมผส ๔๐๗
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒ (๒-๐-๔)
RACD 407
Professional laws and ethics
รมผส ๔๐๙
สัมมนางานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๓ (๓-๐-๖)
RACD 409
Research seminar in communication disorders
รมผส ๔๒๐
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
๓ (๐-๙-๓)
RACD 420
Clinical practicum in speech and language
pathology 3
วิชาเลือกเสรี
๒ หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต
๑๐ หน่วยกิต
UU

ภาคการศึกษาปลาย
รมผส ๔๒๑
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔
RACD 421
Clinical practicum in speech and language
pathology 4
รมผส ๔๙๖
งานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
RACD 496
Research in communication disorders
รวมหน่วยกิต
รวม ๒ ภาคการศึกษา

๓๕

๔ (๐-๑๒-๔)
๒ (๐-๖-๒)
๖ หน่วยกิต
๑๖ หน่วยกิต

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๓.๑.๕ การแสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
๓.๑.๕ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔
๓.๑.๖ คาอธิบายรายวิชา
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มมศท ๑๐๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101
General Education for Human Development
วิชาบังคับก่อน : ความหมาย ความสาคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข
ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น
และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
The meaning, significance, and relation of General Education to other
vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality;
critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to,
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit
individuals and their community; and the application of knowledge to solve the
problems of case studies.
มมศท ๑๐๒
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102
Social Studies for Human Development
วิชาบังคับก่อน : หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สาคัญของ
สังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์
ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกัน
ปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง
ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
๓๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

Basic principles and theory in relation to events / situations / major
problems of the Thai and global communities, for example, evolution of
civilization; important events in historical, political and public administration
systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to,
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit
individuals and their community; and the application of knowledge to solve the
problems of case studies.
มมศท ๑๐๓
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103
Arts and Science for Human Development
วิชาบังคับก่อน : มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการที่สาคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และ
การสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ /
สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems
in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global
communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and
consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to,
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit
individuals and their community; and the application of knowledge to solve the
problems of case studies.
๒. กลุ่มวิชาภาษา

ศศภท ๑๐๐
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
LATH 100
Art of Using Thai Language in Communication
วิชาบังคับก่อน : ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การ
เขียน และการคิด เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and
thinking skills for accurate and appropriate communication
ศศภอ ๑๐๓
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103
English Level 1
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับ
ใจความสาคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา
English structure, grammar and vocabulary in the context of daily
language use, dealing with integration in listening, speaking, reading, and writing
skills; reading strategies, sentence writing, listening for the gist, pronunciation
and classroom communication
ศศภอ ๑๐๔
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104
English Level 2
วิชาบังคับก่อน : คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะ
การสนทนาในกลุ่มย่อย การทาบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อ
หน้า และเนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่องต่างๆ
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language;
essential communicative skills in small groups; simulations in various situations;
writing practice at a paragraph level; and reading and listening from various
sources
ศศภอ ๑๐๕
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105
English Level 3
วิชาบังคับก่อน : กลยุทธ์ที่สาคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูด
ในชีวิตประจาวัน และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ
ไวยากรณ์ การออกเสียงและคาศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจาวันและการอ่านเชิง
๓๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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วิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก
Essential strategies for four language skills: reading and listening from
various sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph level and
short essay, including sub-skills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary;
focusing on English in everyday life and in academic reading and issues that
enhance students world knowledge.
ศศภอ ๑๐๖
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106
English Level 4
วิชาบังคับก่อน : บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อ
หาทางวิชาการ เพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วย
ให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดีย
และอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การนาเสนอ
และการทาบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม
ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคาศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม
Integrating four English skills by practicing reading news, research articles,
commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking,
from various sources focusing on the issues that enhance students’ world
knowledge; listening to news, lecture, and speech via multimedia and the
Internet; making conversations in various situations including speaking in
public, giving oral presentations and making simulations; and writing essays in
various types using citations and references; also practicing sub-skills such as
grammar, pronunciation, and vocabulary used in appropriate context
ศศภอ ๒๖๒
การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร
๒ (๑-๒-๓)
LAEN 262
Listening and Speaking for Communication
วิชาบังคับก่อน : การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การ
อภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการ
อ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
Practicing listening and speaking in everyday life situation; discussion;
๓๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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speech acts; interpretations; analyzing data from conversations, lectures, and
reading academic issues, news, and reports from various sources
ศศภอ ๒๖๓
การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
๒ (๑-๒-๓)
LAEN 263
Reading and Writing for Communication
วิชาบังคับก่อน :
การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและ
วิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร
รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
Reading various types of texts, announcement, advertisement, news,
report, letters, and articles; and writing communicatively, and accurately
focusing on main idea, details in paragraph and essay forms
ศศภอ ๓๓๘
การนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล
๒ (๑-๒-๓)
LAEN 338
Effective Presentations in English
วิชาบังคับก่อน :
การนาเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
เพื่อให้ข้อมูลชัดเจน น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ เน้นภาษาที่ใช้ในการนาเสนอผลงาน การ
บรรยายข้อมูลทางสถิติ กลยุทธ์ในการนาเสนอ และทักษะการวิจัยซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
Presentation skills in the student’s fields of study using appropriate
and accurate English to deliver the message clearly, interestingly and
effectively emphasizing language use, statistics description, presentation
strategies and research skills that enhance life-long learning
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วทกว ๑๐๑
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
SCAN 101
Basic Anatomy
วิชาบังคับก่อน :

๓ (๒-๓-๕)

-

วิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปของสิ่งมีชีวิต
เน้นศึกษาโครงสร้างและการทาหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ การเรียนภาคปฏิบัติจะ
ศึกษาจากโครงร่างของมนุษย์เป็นสาคัญ เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับนักศึกษาจะได้นาไปใช้เป็น
๔๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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ประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป
The basic concept of living cell, organs and systems of human body, the
relationship of human structures and functions is emphasized. The human
skeleton and cadavers are utilized in the laboratory study.
วทคณ ๑๘๒
SCMA 128

สถิติศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Statistics for Health Science

๒ (๒-๐-๔)

วิชาบังคับก่อน : แนวคิดความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นและการประยุกต์กับเหตุการณ์
ต่างๆ การแปลความค่าสถิติ สถิติพรรณนา การชักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากร
และการนาไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
Concepts and applications of probability and probability distributions in
various events; interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling
for good representatives of populations and its use in estimation and
hypothesis testing.
วทชว ๑๑๖
ชีววิทยาขั้นแนะนา
๒ (๒-๐-๔)
SCBI 116
Introductory Biology
วิชาบังคับก่อน : เคมีและชีวโมเลกุล ชีววิทยาระดับเซลล์ พลังงานของเซล์ พันธุศาสตร์ โรคทาง
พันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยุกต์ทางการแพทย์ วิวัฒนาการ วิวัฒนาการ
มนุษย์ นิเวศวิทยาและปัญหาทางมลพิษและความหลากหลายทางชีวภาพ
Chemistry of life and biomolecules, cellular biology, cell energy, genetics
and genetic diseases, DNA technology and its medical applications, evolution,
human evolution, ecology and pollution problems and biodiversity.
วทชว ๑๑๗
หลักมูลของชีวิต
๒ (๑.๕-๑-๓.๕)
SCBI 117
Foundation of Life
วิชาบังคับก่อน : การจัดจาแนกของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์และการเจริญของคนและสัตว์ สรีรวิทยา
เปรียบเทียบของระบบอวัยวะในมนุษย์และสัตว์ โรคและความผิดปกติรวมระบบประสาท
อวัยวะรับความรู้สึกและตอบสนอง ระบบย่อยอาหารระบบต่อมไร้ท่อ ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส
๔๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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ระบบการถ่าย ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน และปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา
Systematic classification of living organisms; reproduction and
development in human and animals; comparative physiology of organ systems
in human and animals, diseases and abnormalities, including nervous system,
receptor and motor system, digestive system, endocrine system, gas exchange
and excretory system, circulatory system and immune system; and basic
biology laboratories.
วทฟส ๑๕๙
ฟิสิกส์เบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓ (๓-๐-๖)
SCPY 159
Elementary Physics for Health
วิชาบังคับก่อน : กลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ และการสมดุล งานและพลังงาน ความยืดหยุ่นของสาร
กลศาสตร์ของของไหล และระบบไหลเวียนของโลหิต อุณหภูมิ ความร้อน กฎของก๊าซ และ
ระบบหายใจ คลื่นและสมบัติของคลื่น หูและการได้ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า แม่เหล็ก
ไฟฟ้าในร่างกาย และอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
Mechanics of motion and equilibrium, work and energy, elastic properties
of matters, fluid mechanics and blood circulatory system, temperature, heat,
gas law and respiratory system, waves and wave properties, ears and hearing,
lights and vision, electricity, magnetism, electricity in human body, electronics,
atoms, nuclei and nuclear medicine
วทสร ๒๐๒
สรีรวิทยาพื้นฐาน
๓ (๒-๓-๐)
SCPS 202
Basic Physiology
วิชาบังคับก่อน : ศึกษาความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ กลไก และการควบคุมการ
ทางานของเซลล์ อวัยวะ และระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบสืบพันธุ์ และสมดุลอุณหภูมิ รวมทั้งการทางานประสานกันของระบบต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่
การทรงสภาพปกติภายในร่างกาย
The course covers basic concepts and principles of cell functions and the
functions of different organ systems such as nervous, muscular, cardiovascular,
respiratory, renal, gastrointestinal tract, endocrine, reproductive systems and
๔๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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temperature regulation. It also deals with the mechanisms of regulation of
organ system integration and adaptations in order to keep the body in a
homeostatic state
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
วทคม ๑๐๒
เคมีทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
SCCH 102
General Chemistry
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย คอลลอยด์ อุณ
หพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุ
Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions,
colloids; chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic
equilibria, electrochemistry, the periodic
รมผส ๑๐๑
จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ
๒ (๒-๐-๔)
RACD 101
Developmental Psychology
วิชาบังคับก่อน : พัฒนาการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์ ภาษา สติปัญญา อารมณ์
การเล่น สังคม และพฤติกรรม ทฤษฎีเบื้องต้นในด้านจิตวิทยาเชิงพัฒนาการ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
จนถึงวัยชรา
Developments concerning human growth, language, cognitive,
emotional, play, social and behavioral development; elementary theories of
developmental psychology from the prenatal period to old age
รมผส ๑๐๒
สัทศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
RACD 108
Phonetics
วิชาบังคับก่อน : กระบวนการออกเสียง อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ตาแหน่งของอวัยวะ และลักษณะ
ของการออกเสียง สัทอักษรสากล การฝึกฟัง และฝึกถอดเสียงโดยใช้สัทอักษรสากล
Speech production, speech organs, places and manners of articulation;
the International Phonetic Alphabet (IPA); ear training and speech transcription
๔๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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using IPA
รมผส ๑๐๓
ภาษาศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
RACD 103
Linguistic
วิชาบังคับก่อน : คุณลักษณะพื้นฐานของภาษา การเรียนรู้ภาษา องค์ประกอบและหน้าที่ของภาษา การ
วิเคราะห์ภาษา ภาษา และสังคม ความสัมพันธ์ของภาษากับศาสตร์แขนงอื่น
Fundamental attributes of all languages, language acquisition;
components and function of language; language analysis, language and society,
language and other related fields
รมผส ๒๐๘

โรคหู คอ จมูก ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย

RACD 208

Diseases of the Ear, Nose and Throat Related
to Communication Disorders

๒ (๒-๐-๔)

วิชาบังคับก่อน : โรคทางหู คอ จมูก ที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุของความผิดปกติของการสื่อความหมาย
สาเหตุการเกิดโรค การป้องกันโรค การรักษาทางการแพทย์ และการให้ความรู้เพื่อป้องกันการ
เกิดโรค
Common ear, nose and throat diseases causing communication
disorders, etiology, prevention, medical treatment, and counseling to prevent
diseases
รมผส ๒๑๔
RACD 214

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด ๓ (๓-๐-๖)
Elementary Speech and Language
Development
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๑๐๒ รมผส ๑๐๓
พัฒนาการทางภาษาตั้งแต่ทารกจนถึงวัยเรียน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทาง
ภาษา ด้านสัทวิทยา วิทยาหน่วยคา วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบัติศาสตร์
Language development from infants to school-aged children; theories
related to the language development in the components of phonology,
morphology, syntax, semantics and pragmatics
๔๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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รมผส ๓๐๓
การศึกษาพิเศษขั้นแนะนา
๓ (๓-๐-๖)
RACD 303
Introduction to Special Education
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๙
ความรู้พื้นฐานของลักษณะเด็กพิเศษ การให้การศึกษาแก่เด็กพิเศษ อุปกรณ์ช่วย
เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ การบริการให้การศึกษาพิเศษของรัฐ และองค์กรเอกชน
Basic knowledge of the characteristics of children with disabilities;
special education for children with disabilities; assistive technology for
education, special education services in governmental and non-governmental
organizations
รมผส ๓๐๙
ระเบียบวิธีวิจัย
๓ (๓-๐-๖)
RACD 309
Research Methodology
วิชาบังคับก่อน : วทคณ ๑๘๒
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัย ปัญหาของการวิจัย วิธีการดาเนินการศึกษา
การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน การประเมินผลการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การทดลองเก็บข้อมูล เขียนงานวิจัยและนาเสนอข้อมูล
Research methodology, types of research, research problems, data
collection; research design, methods and procedures, basic statistical analysis;
evaluation, computerized data analysis, and writing research report and
presentation
รมผส ๓๑๐

ระบาดวิทยาและสถิติงานด้านความผิดปกติของการสื่อ ๓ (๓-๐-๖)
ความหมาย
RACD 310
Epidemiology and Statistic in Communication
Disorders
วิชาบังคับก่อน : หลักการ และวิธีการทางด้านระบาดวิทยา การหาปัจจัยกาหนด และการกระจายของ
โรค รูปแบบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย สถิติในงานวิจัยความ
ผิดปกติของการสื่อความหมายและการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Principles and methods of epidemiology, determinant and distribution;
study designs of communication disorders; statistical analysis, and review
literature in communication disorders
๔๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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๒. กลุ่มวิชาชีพ (แกน)
รมผส ๒๐๔

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการพูดและ
๓ (๓-๐-๖)
การได้ยิน
RACD 204
Anatomy and Physiology of Speech and
Hearing Mechanisms
วิชาบังคับก่อน : วทกว ๑๐๑
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของร่างกายที่เกี่ยวกับกลไกการพูด การได้ยิน ระบบการ
หายใจ กล่องเสียง การเปล่งเสียงพูด และการสั่นพ้องเสียง
Anatomy, physiology of the human body related to speech and hearing
mechanisms: respiratory, laryngeal, articulatory and the resonatory systems
รมผส ๒๐๖
พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการได้ยิน
๓ (๓-๐-๖)
RACD 206
Acoustic Bases of Speech and Hearing
วิชาบังคับก่อน : วทฟส ๑๕๙
ความรู้พื้นฐานของเสียง คุณสมบัติของเสียงทางด้านฟิสิกส์และการรับรู้เสียง
ความสัมพันธ์ของเสียงกับการพูดและการได้ยิน
Basic knowledge of sound, properties of sound using physics and
psychoacoustics, functions of sound related to speech and hearing
รมผส ๒๐๙
ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะนา
๓ (๓-๐-๖)
RACD 209
Introduction to Communication Disorders
วิชาบังคับก่อน : ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประเภทความผิดปกติทางภาษา การพูด และการ
ได้ยินในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุ การป้องกัน หลักการแก้ไขและการส่งต่อผู้ป่วย
Communication disorders, classification, etiology, prevention of speech,
language and hearing disorders in children and adults, principles of treatment
and the referring system

๔๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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รมผส ๒๑๕
ประสาทวิทยาขั้นพื้นฐานของการพูดและการได้ยิน
๒ (๒-๐-๔)
RACD 215
Basic Neuroscience for Speech and Hearing
วิชาบังคับก่อน : วทสร ๒๐๒ รมผส ๒๐๔
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาขั้นพื้นฐานของระบบประสาท การทางานของสมองและ
ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
Anatomy, physiology of the human nervous system; cerebral function
and the nervous system function for communication and communication
disorders
รมผส ๒๑๖
หลักการของโสตสัมผัสวิทยา
๓ (๓-๐-๖)
RACD 216
Principles of Audiology
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๔ รมผส ๒๐๖
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดการได้ยิน ส้อมเสียง เครื่องตรวจการได้ยินด้วยไฟฟ้า
วิวัฒนาการของเครื่องตรวจวัดการได้ยิน การซักประวัติ การตรวจการได้ยินด้วยส้อมเสียง การ
ตรวจวัดการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธิ์และเสียงพูด การตรวจการได้ยินด้วยไฟฟ้าแบบป้องกันเสียง
ข้ามฟาก การตรวจสมรรถภาพของหูชั้นกลางแบบคัดกรอง ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารก
แรกเกิด การบันทึกผล รายงานผลและแปลผลการตรวจ การตรวจสอบความเที่ยงของ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจการได้ยิน
Instruments of audiological testing, tuning fork , electrical audiometer,
evaluation of audiometers; history taking, tuning fork tests, pure tone and
speech audiometry; clinical masking audiometry, screening tympanometry;
newborn hearing screening, recording, reporting and interpretation, calibration
of hearing instruments
รมผส ๒๑๗
พูดไม่ชัด
๓ (๓-๐-๖)
RACD 217
Phonological and Articulation Disorders
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๑๐๒ รมผส ๑๐๓ รมผส ๒๐๔ รมผส ๒๑๔
ลักษณะการพูดไม่ชัด ด้านระบบเสียง และความผิดปกติของอวัยวะที่ใช้ในการพูด
ลักษณะ สาเหตุ การวินิจฉัย การแก้ไขและการฝึกการออกเสียงพูด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขการพูดไม่ชัด ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Characteristics of phonological and articulation disorders, causes,
diagnosis, intervention, theories; research related to phonological and
๔๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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articulation, related research
รมผส ๒๑๘

หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดในเด็ก ๓ (๓-๐-๖)
ที่มีภาษาและการพูดล่าช้า
RACD 218
Principles of Assessment and Intervention in
Children with Delayed Speech and Language
development
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๑๐๑ รมผส ๒๐๙ รมผส ๒๑๔
กระบวนการประเมิน วินิจฉัยความสามารถทางภาษาและการพูด การสังเกต
พฤติกรรม การรวบรวมข้อมูลทางภาษาและการพูด จากสาเหตุต่าง ๆ เทคนิคการสัมภาษณ์
การประเมินและการแปลผลจากการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน กลยุทธ์และโปรแกรมสาหรับ
กระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูด
The processes of assessment, the diagnosis of language and speech
abilities, behavioral observation; information gathering, interviewing techniques,
standardized measurement interpreting; strategies and speech language
intervention programs
รมผส ๒๑๙
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
RACD 219
Clinical Practicum in Audiology 1
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๔ รมผส ๒๐๘ รมผส ๒๑๖
ฝึกปฏิบัติงาน ตรวจวัดการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธิ์และเสียงพูด ตรวจการได้ยินแบบ
ป้องกันเสียงข้ามฟาก บันทึกผล รายงานผลและแปลผลการตรวจ ตรวจคัดกรองการได้ยินใน
ทารกแรกเกิด การตรวจสมรรถภาพของหูชั้นกลางแบบคัดกรอง การสอบเทียบเครื่องมือในการ
ตรวจการได้ยิน
Clinical practice, pure tone and speech audiometry; clinical masking
audiometry, recording, reporting and interpretation, newborn hearing screening,
screening tympanometry, calibration of hearing instruments
SS

๔๘
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รมผส ๒๒๐
RACD 220

ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
Clinical Practicum in Speech and Language
Pathology 1
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๑๐๒ รมผส ๑๐๓ รมผส ๒๐๙ รมผส ๒๑๔
รมผส ๒๑๕
ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัย วางแผนการสอน แก้ไขการพูดไม่ชัด จากระบบเสียงและหน้าที่
การทางานของอวัยวะที่ใช้ในการพูดปกติ กระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดในเด็กที่มี
ภาษาล่าช้า
Clinical practice in the evaluation and management of phonological and
articulation disorders; speech and language stimulation in children with speech
and language delayed
รมผส ๓๐๘
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
๓ (๓-๐-๖)
RACD 308
Principles of Aural Rehabilitation
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๖
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง ผลกระทบของการสูญเสียการได้ยิน การสื่อ
ความหมายแบบต่างๆ ของผู้ที่มีประสาทหูพิการ การอ่านริมฝีปาก การเพิ่มทักษะการฟัง
ความรู้ข้อมูลพื้นฐาน การดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน และอุปกรณ์รับเสียงฝังหู
ชั้นใน
Principles of aural rehabilitation; effects of hearing impairment,
communication modes; auditory training, speech reading, improvement of
listening skills , speech production; basic knowledge of and information on
hearing devices, hearing aid and cochlear implant orientation
รมผส ๓๑๖
ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
๒ (๐-๖-๒)
RACD 316
Aural Rehabilitation Clinic Practicum
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๖
ฝึกปฏิบัติงาน การฝึกฟังในผู้ที่มีประสาทหูพิการ การเขียนแผนการฝึก การติดตาม
และประเมินพัฒนาการของการฟัง การออกเสียง การใช้ภาษาและการพูดของผู้มีประสาทหู
พิการ
Clinical practice in auditory training, preparation and plans for training
corresponding to development and evaluation of listening skill, voice, language
๔๙
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and speech production in individual with hearing impairment
รมผส ๓๑๗

การให้คาปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อ
๓ (๓-๐-๖)
ความหมายขั้นแนะนา
RACD 317
Introduction to Counseling for Individual with
Communication Disorders
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๑๐๑
หลักการให้คาปรึกษา ทฤษฎี เทคนิค การให้คาปรึกษา แก่ผู้ที่มีความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง
Principles of counseling, theories, techniques, clinical applications for
individual with communication disorders, families and related members
รมผส ๔๐๗
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒ (๒-๐-๔)
RACD 407
Professional Laws and Ethics
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๙ รมผส ๒๒๐
ประวัติของวิชาชีพ พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ
วิชาชีพ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ จริยธรรมสาหรับการ
ประกอบวิชาชีพ กรณีศึกษาความผิดทางกฎหมายและจริยธรรม แนวทางแก้ไข
History of the communication disorders profession, law, regulations,
professional ethics; individual and professional roles; an analysis and problem
solving using case studies of illegal and unethical misconducts
รมผส ๔๐๙

สัมมนางานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อ
๓ (๓-๐-๖)
ความหมาย
RACD 409
Research Seminar in Communication Sciences
and Disorders
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๖ รมผส ๒๑๔ รมผส ๒๑๖ รมผส ๒๑๗
รมผส ๒๑๘ รมผส ๓๑๘ รมผส ๓๒๐ รมผส ๓๒๑
รมผส ๓๒๕ รมผส ๓๒๖
สัมมนาความผิดปกติของการสื่อความหมาย การประเมิน การแก้ไขและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๕๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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Seminar on communication disorders, evaluation, treatment and
researches in communication disorders
รมผส ๔๙๖
งานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒ (๐-๖-๒)
RACD 496
Research in Communication Disorders
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๔๐๙
ศึกษาความสาคัญของปัญหาด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย ทบทวน
วรรณกรรม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผล และสรุปการวิจัยงาน
Research problems in communication sciences and disorders, review
literature; collecting and analyzing data and discussions
๓. กลุ่มวิชาเอก
- สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
รมผส ๓๑๘
การวัดการได้ยินแบบพิเศษ
๓ (๓-๐-๖)
RACD 312
Special Audiometry
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๖ รมผส ๒๑๙
การตรวจทางการได้ยินแบบพิเศษเพื่อแยกตาแหน่งพยาธิสภาพ (Special
audiometry ) ผู้ที่แกล้งทาเป็นไม่ได้ยิน การตรวจการทางานของหูชั้นกลาง การตรวจวัดเสียง
สะท้อนจากหูชั้นใน การบันทึก รายงานผลและแปลผลการตรวจ
Special test for differential diagnosis; pseudohypacusis, acoustic
immittance measurement, otoacoustic emissions, recording, reporting and
interpretation.
รมผส ๓๑๙
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒
๓ (๐-๙-๓)
RACD 319
Clinical Practicum in Audiology 2
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๖ รมผส ๒๑๙
ฝึกปฏิบัติงาน การตรวจทางโสตสัมผัสวิทยาแบบพิเศษ (special audiometry ) การ
ตรวจการทางานของหู ชั้นกลาง ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด การบันทึกรายงาน
และแปลผลการตรวจ
Clinical practice in special audiometry, acoustic immittance
measurement; newborn hearing screening, recording, reporting and
interpretation.
๕๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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รมผส ๓๒๓
หลักการของเครื่องช่วยฟัง
๓ (๓-๐-๖)
RACD 383
Principles of Hearing Aids
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๖ รมผส ๒๑๙ รมผส ๓๑๘ รมผส ๓๑๙
ส่วนประกอบเครื่องช่วยฟัง หลักการขยายเสียง ชนิดของเครื่องช่วยฟัง การเลือกและ
ใส่เครื่องช่วยฟัง วิธีประเมินเครื่องช่วยฟัง การทาแบบพิมพ์หูสาหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ การดูแลและ
แก้ปัญหาการใช้เครื่องช่วยฟัง
Hearing aid components, principles of amplification, type of hearing aid,
hearing aid selection and fitting, hearing aid evaluation, ear mold selection
and ear impression taking in adults, maintenance and trouble-shooting.
รมผส ๓๒๔
ปฏิบัติงานคลินิกเครื่องช่วยฟัง
๓ (๐-๙-๓)
RACD 384
Hearing Aid Clinic Practicum
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๖ รมผส ๒๑๙ รมผส ๓๑๘ รมผส ๓๑๙
ฝึกปฏิบัติงาน เลือก ใส่และประเมินเครื่องช่วยฟัง การพิมพ์แบบหูให้ผู้ป่วยผู้ใหญ่ ให้
คาปรึกษาวิธีการใช้ การเก็บรักษา
Clinical practice in hearing aid selections, fitting and evaluation; practice
ear impression taking in adult; counseling in hearing aid operation, maintenance
รมผส ๔๑๗

การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้น
๓ (๒-๓-๕)
แนะนา
RACD 417
Introduction to Evoked Potential
Measurement
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๕ รมผส ๒๑๖ รมผส ๒๑๙ รมผส ๓๑๘
รมผส ๓๑๙
การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยิน การให้คาแนะนาผู้ป่วย การตรวจ
การได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory Brain Stem Evoked Potential Response; ABR),
การตรวจคลื่นไฟฟ้าของหูชั้นใน (Electrocochleography: ECochG) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ฝึก
ปฏิบัติการตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและการตรวจคลื่นไฟฟ้าของหูชั้นใน
Basic knowledge of auditory evoked potential test, equipment,
instructions; testing of ABR, ECochG in adults; clinical practices in ABR and
ECochG

๕๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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รมผส ๔๑๘
การอนุรักษ์การได้ยิน
๓ (๒-๓-๕)
RACD 412
Hearing Conservation
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๖ รมผส ๒๑๙
อันตรายจากมลพิษทางเสียง เครื่องมือ อุปกรณ์วัดเสียง วิธีตรวจวัดระดับเสียง วิธี
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านเสียง กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อเสนอแนะและเทศบัญญัติ
ด้านมลภาวะทางเสียงของประเทศไทย และต่างประเทศ การควบคุมเสียง อุปกรณ์ป้องกันหู
การตรวจวัดการได้ยินในชุมชน การจัดระเบียบข้อมูล การส่งต่อผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน การให้
คาปรึกษาในชุมชนเกี่ยวกับการได้ยิน การสร้างโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานที่
ประกอบการ และชุมชน
Hazardous noise, sound level meter, noise measurement, an evaluation
of the effects of noise; laws, regulations, proposals and municipal laws
regarding the noise pollutaion control; ear protection devices, measurement of
hearing, records keeping and referral criteria, community counseling,
establishing a hearing conservation program
รมผส ๔๑๙
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓
๔ (๐-๑๒-๔)
RACD 419
Internship: Clinic Practicum in Audiology 3
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๙ รมผส ๓๑๘ รมผส ๓๑๙ รมผส ๓๒๔
รมผส ๔๑๗ รมผส ๔๑๘
ฝึกปฏิบัติ คลินิกตรวจการได้ยินแบบบูรณาการ การวินิจฉัย ฟื้นฟูทางการได้ยิน การให้
คาปรึกษา และการบริหารจัดการคลินิกตรวจการได้ยิน
An integrated clinical audiological practice in differential diagnosis, (re)habilitation, counseling and management in audiology clinic
- สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด
รมผส ๓๒๐
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาและภาวะบกพร่อง ๓ (๓-๐-๖)
ทางสติปัญญา
RACD 380
Language Learning Disability and Intellectual
Disability
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๙ รมผส ๒๑๔ รมผส ๒๑๘
ลักษณะของผู้มีปัญหาทางการเรียนรู้ภาษา และเด็กที่มีภาวะ บกพร่องทางสติปัญญา
สาเหตุ การประเมิน การกระตุ้นทางภาษาและการพูด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กที่มีความ
SS

๕๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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บกพร่องทางการเรียนรู้ภาษา และเด็กที่มีภาวะ บกพร่องทางสติปัญญา
Characteristics of language learning disability and intellectual disability;
causes, assessment, intervention; research related to language learning
disability and intellectual disability
U

รมผส ๓๒๑
ภาษาและการพูดในเด็กกลุ่มอาการออทิสติก
๓ (๓-๐-๖)
RACD 381
Speech and Language in Children with Autism
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๙ รมผส ๒๑๔ รมผส ๒๑๘
ลักษณะของเด็กกลุ่มอาการออทิสติก สาเหตุ การประเมิน การกระตุ้นพัฒนาการทาง
ภาษาและการพูดในเด็กออทิสติก ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางภาษาและ
การพูดในเด็กออทิสติก
Characteristics, causes, assessment and intervention; speech and
language in children with autism; research reviews related to speech and
language in autism
รมผส ๓๒๒
RACD 388

ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
๓ (๐-๙-๓)
Clinical Practicum in Speech and Language
Pathology 2
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๒๐
ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัย วางแผนการสอน แก้ไขความผิดปกติทางภาษาและการพูดของผู้
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เด็กกลุ่มอาการออทิสติก
Clinical practice in diagnosis, planning and intervention of speech and
language disorders in children with learning disabilities, intellectual disability,
autism
รมผส ๓๒๕

ความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านระบบประสาท ๓ (๒-๓-๕)
ขั้นแนะนา
RACD 385
Introduction to Neurological Communication
Disorders
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๙ รมผส ๒๑๔ รมผส ๒๑๕ รมผส ๒๑๘
ลักษณะ การวินิจฉัย การรักษาความผิดปกติด้านการสื่อความหมายในเด็กและผู้ใหญ่ที่
มีปัญหาด้านระบบประสาท อะเฟเซีย ภาวะสมองพิการ ความผิดปกติของการพูดเนื่องจาก
๕๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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ความบกพร่องของระบบประสาทควบคุมการพูดและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการ
วินิจฉัย วางแผนการสอน แก้ไขผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านระบบประสาท
Characteristic, diagnosis, treatment in children and adult with
neurological communication disorders, aphasia , cerebral palsy, motor speech
disorders and related disorders; clinical practice in the assessment, planning
and intervention in individuals with neurological communication disorders
รมผส ๓๒๖
เสียงผิดปกติขั้นแนะนา
๓ (๒-๓-๕)
RACD 386
Introduction to Voice Disorders
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๔ รมผส ๒๐๙ รมผส ๒๑๕
ลักษณะ สาเหตุ การประเมิน การรักษาความผิดปกติของการพูดในผู้ที่มีเสียงผิดปกติ
ผู้ที่มีภาวะเพดานโหว่ ฝึกปฏิบัติการทางคลินิค ประเมิน วางแผนการสอน แก้ไขผู้ที่มีเสียง
ผิดปกติ ภาวะเพดานโหว่
Characteristics, causes, assessment, and management of individuals with
voice disorders and cleft palate; clinical practices in the assessment, planning
and intervention in individual with voice disorders and cleft palate
รมผส ๔๒๐
RACD 480

ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
๓ (๐-๙-๓)
Clinical Practicum in Speech and Language
Pathology 3
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๓๒๒ รมผส ๓๒๕ รมผส ๓๒๖
ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัย วางแผนการสอน แก้ไขความผิดปกติทางภาษาและการพูดของผู้
ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เด็กกลุ่มอาการออทิสติก เด็ก
สมองพิการ ผู้ป่วยเสียงผิดปกติ ผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยอะเฟเซีย และผู้ป่วยกลุ่ม
อาการพูดผิดปกติจากระบบประสาท
Clinical practice in the diagnostic evaluation, planning treatment
procedures for children with learning disabilities, intellectual disabilities,
autism, cerebral palsy, voice disorders, cleft palate, aphasia and motor speech
disorders patients

๕๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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รมผส ๔๒๑
RACD421

ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔
๔ (๐-๑๒-๔)
Internship: Clinical Practicum in Speech and
Language Pathology 4
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๔๒๐
ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกภาษาและการพูดแบบบูรณาการ วินิจฉัย แก้ไข ฟื้นฟู
และให้คาแนะนาด้านการสื่อความหมาย
Integrated clinical practice with hand-on experience in the
evaluation; an intervention and counseling in communication disorders
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
รมผส ๔๑๐
ความรู้เรื่องคนพิการ
๒ (๒-๐-๔)
RACD 410
Knowledge of Individuals with Disabilities
วิชาบังคับก่อน : สาเหตุ การแบ่งประเภทคนพิการ การเรียนรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ และกฎหมายคนพิการ
ระบบการให้บริการ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสังคม ของรัฐและองค์กรเอกชน
Causes , classification of disabilities; rights and laws for people with
disabilities; services related to health, education, social life, governmental and
non-governmental organizations
รสศท ๒๐๘
ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๑-๔-๔)
RSGE 208
Introduction to the Thai Sign language
วิชาบังคับก่อน : นิยาม ความเป็นมา ประเภท ลักษณะเฉพาะของภาษามือไทย การสะกดด้วยนิ้วมือ
ทักษะการใช้ภาษามือไทยสาหรับคนหูหนวกเกี่ยวกับกิจกรรมชีวิตประจาวัน
Definition, history, types and characteristics of the Thai sign language,
finger spelling; practical skill of the Thai sign language for the deaf’s daily life
activities.
สมสค ๑๐๑
ธรรมาภิบาลกับสังคม
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 101
Good Governance and Society
วิชาบังคับก่อน : คาจากัดความ และหลักการธรรมาภิบาลที่ดีในระดับต่างๆ ระดับโลก ประเทศ องค์กร
๕๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

และระดับท้องถิ่น ความเข้าใจถึงความพึ่งพากันระหว่างธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทางสู่การสร้างและรับระบบธรรมาภิบาลที่ดีในสังคมไทย
Definitions and principles of good governance at different levels: global,
country, corporation, and local; understanding dependencies among
governance, democracy, and economic and society development; the ways to
establish and foster the good governance system in the Thai societies
สมสค ๑๔๔
หลักการสื่อสาร
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 144
Principle of Communication
วิชาบังคับก่อน : ความสาคัญของการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร วิธีการถ่ายทอดความเข้าใจ
การใช้ภาษา พฤติกรรมของผู้สื่อสารกับผู้รับสื่อสาร บุคลิกภาพของบุคคลที่มีต่อการสื่อสาร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ในการสื่อสาร
The importance of communication information; transferring
understanding language usage; behaviors of senders and receivers; personality
and communication effective communication; problems in communication
สมสค ๑๖๑
นโยบายและการวางแผน
๒ (๒-๐-๔)
SHSS 161
Policy and Planning
วิชาบังคับก่อน : พื้นฐานด้านนโยบายและการวางแผน การกาหนดนโยบายและกระบวนการวางแผน
เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน ลักษณะทั่วไปของนโยบาย กาหนดนโยบาย การจัดระเบียบ
ปฏิบัติตามนโยบาย แนวคิดและวิวัฒนาการของการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน ปัญหาการ
วางแผน การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การวางแผนโครงการ การบริหาร
โครงการ การประเมินผลโครงการ
Introduction to policy and planning: Policy formulation and planning
process for research and implementation; general characteristics of policy,
formulation policy, implementation; concept and development of policy and
planning, planning process, problem in planning, planning of the national
economic and social development plan, project planning, project management
and project evaluation

๕๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด
ที่
ชื่อ-นามสกุล (๑)
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ทางวิชาการ
ปีที่สาเร็จการศึกษา
๑ นางสาวนิตยา เกษมโกสินทร์ อาจารย์
- ปริญญาโท
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
ศศ.ม.
๓๑๑๙๙๐๐๑๓xxxx
(ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย)
๒๕๓๗
- ปริญญาตรี
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก)
๒๕๒๘
๒ นางปาริชาต คุณาธรรมรักษ์
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๕๑๐๐๙๐๐๐๒xxxx

อาจารย์

๓ นางสาวพรจิต จิตรถเวช
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๑๐๑๒๐๐๙๘xxxx

อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)
Lertsukprasert K,
Kasemkosin N,
Cheewareungroj W,
Kasemsuwan L.
Aural Rehabilitation
Program : 10 Year
Experience of the Program
at Ramathibodi Hospital.
2018 Vol.101
- ปริญญาโท
สุมาลี ดีจงกิจ, เจียมใจ จีระ
ศศ.ม. (ความผิดปกติของ อัมพร, ปาริชาต คุณาธรรม
การสื่อความหมาย)
รักษ์, พรจิต จิตรถเวช,
๒๕๔๕
จุฑามาศ หันยอ. เจตคติของ
- ปริญญาตรี
ผู้ปกครองต่อเด็กที่มีความ
วท.บ. (กายภาพบาบัด)
บกพร่องทางการได้ยิน.
๒๕๓๘
รามาธิบดีเวชสาร; Vol.41
No.1/2018
- ปริญญาโท
สุมาลี ดีจงกิจ, เจียมใจ จีระ
M.A.
อัมพร, ปาริชาต คุณาธรรม
(Communicative
รักษ์, พรจิต จิตรถเวช,
Disorders and Sciences) จุฑามาศ หันยอ. เจตคติของ
๒๕๔๓
ผู้ปกครองต่อเด็กที่มีความ
- ปริญญาตรี
บกพร่องทางการได้ยิน.
ศศ.บ.
รามาธิบดีเวชสาร; Vol.41
(ศึกษาศาสตร์คหกรรรม No.1/2018
ศาสตร์)
๒๕๓๘

๕๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

ที่

ชื่อ-นามสกุล (๑)

๔ นางวรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๒๐๐๑๐๐๗๐xxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

- สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
ที่
ชื่อ-นามสกุล (๑)
ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
๑ นางรัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล อาจารย์ ดร.
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๑๐๒๐๐๒๐๐xxxx

นางสาวสุวิมล รื่นเจริญ
เลขประจาตัวบัตรประชาชน
๓๒๔๙๙๐๐๑๒xxxx

อาจารย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปีที่สาเร็จการศึกษา
- ปริญญาโท
ศศ.ม.
(ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย)
๒๕๔๓
- ปริญญาตรี
ศศ.บ.
(ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ)
๒๕๓๖

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)
วรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง,
ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม,
ศุภิสรา สาดะระ, ธนันอรณ์ นิ
ตาอมรเศรษฐ. พัฒนาการการ
สื่อสารในเด็กพิการซ้าซ้อน
บ้านนนทภูมิภายหลังได้รับการ
ฝึกพูดเป็นเวลา ๑ ปี.
รามาธิบดีเวชสาร; 2016
Vol.39 No.1:23-29

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปีที่สาเร็จการศึกษา
- ปริญญาเอก
ปร.ด. (หลักสูตรและ
การสอน)
๒๕๕๗
- ปริญญาโท
ศศ.ม. (ความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย)
๒๕๔๒
- ปริญญาตรี
วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์)
๒๕๓๓
- ปริญญาโท
ศศ.ม.
(ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย)

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)
รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล, สิทธิ
ประภา อิสรางกูร ณ อยุธยา,
วรรณิภา ชูชัย, จิตต์ปกรณ์
พิชัยธนาภรณ์. การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
คลินิกเครื่องช่วยฟัง
โรงพยาบาลรามาธิบดีเวชสาร
๒๕๖๐; ๓๖:๑๑-๒๒.

๕๙

Jariengprasert C,
Ruencharoen S,
Tiensuwan Montip.
The Sensitivity and

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

ที่

ชื่อ-นามสกุล (๑)

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

คุณวุฒิ (สาขา)/สถาบัน/
ปีที่สาเร็จการศึกษา
๒๕๔๒
- ปริญญาตรี
บธ.บ
(การจัดการทั่วไป)
๒๕๓๗
พย.บ (พยาบาล)
๒๕๓๔

๓.๒.๒ อาจารย์ประจาหลักสูตร
๑) นางกาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา
๒) นางกัลยาณี มกราภิรมย์
๓) นางสาวนิตยา เกษมโกสินทร์
๔) นางปาริชาต คุณาธรรมรักษ์
๕) นางสาวพรจิต จิตรถเวช
๖) นางรัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล
๗) นางสาวรดา ดารา
๘) นางวรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง
๙) นางสาวสุวิมล รื่นเจริญ
๓.๒.๓ อาจารย์ประจาจากคณะต่าง ๆ ดังนี้
๑) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒) คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษ
จากหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยมหิดล จานวน ๒๑ คน

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี (๒)
Specificity of Vestibular
Evoked Myogenic
Potential (VEMP) in the
Diagnosis of Definite
Meniere’s Disease
Patients. J Otolaryng Head
Neck Surg. 2017; 3:009

จานวน ๑๑๐ คน
จานวน ๗๓ คน
จานวน ๒๙ คน
จานวน ๑๘ คน

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๑.๑ ตรวจประเมิน วินิจฉัย แปลผลภายใต้การควบคุมของอาจารย์ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ
กฎหมายและสิทธิของผู้ป่วย
๖๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๔.๑.๒ วางแผน ให้บริการผู้ป่วยโดยประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๔.๑.๓ ให้คาปรึกษากับผู้ป่วยและญาติของผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๔.๑.๔ ค้นคว้าความรู้จากงานวิจัยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการให้บริการผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
๔.๒. ช่วงเวลา ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
ชั้นปี/ภาคการศึกษา
ฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง
ช่วงเวลา/จานวนชั่วโมงและเวลาเรียน
๔/๒
เอกแก้ไขการได้ยิน
- ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓
๔ หน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๒ ชม.ต่อสัปดาห์
เอกแก้ไขการพูด
- ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔ ๔ หน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๒ ชม.ต่อสัปดาห์
๔.๔ การเตรียมการ
๔.๔.๑ ติดต่อประสานงานกับอาจารย์พิเศษในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
๔.๔.๒ จัดให้มีการประชุมอาจารย์พิเศษ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา หลักเกณฑ์การวัดผล และการ
ประเมินผล
๔.๔.๓ ส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานตามแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่กาหนด
๔.๔.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกนิเทศนักศึกษาในแหล่งฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง
๔.๔.๕ จัดให้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์พิเศษ เพื่อสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานหลังสิ้นสุดรายวิชา
๔.๔.๕ ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานอาจารย์พิเศษ และนักศึกษา มีการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้ตลอดเวลา
๔.๕ การประเมินผล
๔.๕.๑ อาจารย์พิเศษในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ดาเนินการประเมินผลนักศึกษาในทักษะต่างๆ ตามที่ได้ประชุม
ร่วมกับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาถึงแนวทางในการประเมินผล
๔.๕.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประเมินนักศึกษาระหว่างที่ออกนิเทศนักศึกษาในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
๔.๕.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประชุมร่วมกับอาจารย์พิเศษในแหล่งฝึกปฏิบัติงานเพื่อสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละราย
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ทาวิจัยเป็นกลุ่ม จานวน ๑ เรื่อง ซึง่ หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนตามลาดับ
ขั้นตอนในการทาวิจัยตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ โดยให้นักศึกษาค้นคว้าหาหัวข้อวิจัยที่สัมพันธ์กับ
๖๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย นามาสัมมนาและดาเนินการทาวิจัยจนแล้วเสร็จในชั้นปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสร้างสรรค์งานวิจัยเป็นกลุ่ม และสามารถทาวิจัยในด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
โดยใช้มาตรฐานระเบียบวิธีวิจัย และเป็นไปตามจริยธรรมการทาวิจัย
๕.๓ ช่วงเวลา ชั้นปีที่ ๓-๔
๕.๔ จานวนหน่วยกิตในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ภาคทฤษฎี ๙ หน่วยกิต และปฏิบัติ ๒ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน รายวิชา รมผส ๓๐๙ ระเบียบวิธีวิจัย
๕.๕.๒ มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในการศึกษาวิจัยให้กับนักศึกษาเป็นกลุ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ภาค
การศึกษาที่ ๒ รายวิชา รมผส ๓๑๐ ระบาดวิทยาและสถิติงานด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๕.๕.๓ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานและวิชาชีพ
การเขียนเค้าโครงการวิจัย และติดตามการศึกษาวิจัยของนักศึกษา จนดาเนินการทาวิจัยให้แล้วเสร็จใน
ภาคการศึกษาที่ ๑-๒ ของชั้นปีที่ ๔ รายวิชา รมผส ๔๐๙ สัมมนางานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย และรายวิชา รมผส ๔๙๖ งานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๕.๕.๔ นาเสนอผลการวิจัยต่ออาจารย์ นักศึกษา หรือนักวิชาการอื่นๆ
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ประเมินความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัย โดยใช้แบบประเมินกระบวนการวิจัย
๕.๖.๒ ประเมินความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัย ได้จากสมุดบันทึกการทางานระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
ทีป่ รึกษา
๕.๖.๓ ประเมินรายงานการวิจัยและการนาเสนอผลการวิจัย

หมวดที่ ๔.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
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๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑. มีปัญญา

๒. จิตอาสา

-

-

๓.พัฒนาตน

-

-
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กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้อย่าง
ครอบคลุมเกี่ยวกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย
สามารถเชื่อมโยงความรู้อย่างเป็นระบบ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ในการให้บริการผู้ที่มีความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย เปิดโอกาสให้คิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ
จัดให้นักศึกษามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ด้อยโอกาส
เช่น เด็กในสถานสงเคราะห์
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาใน
หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถสืบค้นหา
ความรู้ และดาเนินการวิจัยด้วยตนเอง
คิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
ด้วยตนเอง
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ให้กับบุคคลทั่วไป
จัดกิจกรรมให้มีทักษะการเข้าใจตนเอง เช่น การ
สะท้อนการเรียนรู้ และการตระหนักรู้ในตนเองผ่านค่าย
พัฒนาตนของหลักสูตร และพัฒนากระบวนการคิดให้
นักศึกษาตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกิจกรรม
ของหลักสูตทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือ มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ
(แสดงในภาคผนวก ๓)
๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การวัด
และประเมินผล
๖๓
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

กลยุทธ์การสอน

PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย กับ
ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้
อธิบายและตอบปัญหา ในบทบาทของ
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ปีที่ ๑-๔
- สอนบรรยายแบบ Interactive
Lecture
- สอนแบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Cases- Based Teaching)
- การเรียนการสอนในรูปแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Based
Learning)
ปี ๒-๔
- การทางานร่วมกันเป็นทีม
(Team Based Learning )
- การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project Based
Learning)
- การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด (Thinking
Based Learning)

PLO2 สืบค้นข้อเท็จจริง ประเมิน
ปีที่ ๑-๔
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ - การเรียนการสอนในรูปแบบสืบ
ทันสมัยในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Based
ความผิดปกติของการสื่อความหมายได้ Learning)
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- การทางานร่วมกันเป็นทีม
(Team Based Learning )
ปีที่ ๓-๔
- การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project Based Learning)

๖๔

กลยุทธ์การวัด
และประเมินผล
- การประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียน (Summative
Assessment) เช่น ข้อสอบ
ปรนัย (Multiple Choice
Questions) ข้อสอบแบบ
คาตอบสั้นๆ (Short Answer
Question) และ ข้อสอบอัตนัย
(Essays)
- การประเมินเพื่อการพัฒนา
(Formative Assessment)
เช่น การเขียนบันทึกสะท้อน
ความคิด (Reflective Journal
Writing) และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback)
- การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) เช่น
การสังเกต (Observation) การ
สัมภาษณ์ (Interviews) และ
แฟ้มสะสมงาน (Portfolios)
- การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) การ
นาเสนอรายงาน (Presentation)
รายงาน (Written Report) การ
สังเกตการณ์ (Observation)
และ การประเมินตนเองของ
นักศึกษา (Student SelfAssessments)
- การประเมินเพื่อการพัฒนา
(Formative Assessment)
- การเขียนบันทึกสะท้อน
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กลยุทธ์การสอน

PLO3 สร้างสรรค์งานวิจัย ในด้าน
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ได้ตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัย
คานึงถึงจริยธรรมการทาวิจัยและใช้
ทักษะในการทางานเป็นทีม

กลยุทธ์การวัด
และประเมินผล
ความคิด (Reflective Journal
Writing) และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback)
- การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)
เช่น รายงาน (Written
Report) การประเมินตนเอง
ของนักศึกษา (Student SelfAssessments)
ประเมินโดยเพื่อนนักศึกษา
(Peer Assessment)

ปีที่ ๑-๔
- การเรียนการสอนในรูปแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Based
Learning)
- การทางานร่วมกันเป็นทีม
(Team Based Learning )
ปีที่ ๓-๔
- การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด (Thinking
Based Learning)
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน (Research Based
Learning)
PLO4 สื่อสาร กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ใน ปีที่ ๑-๔
- การประเมินตามสภาพจริง
บทบาทของนักเวชศาสตร์การสื่อ
- สอนแบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Authentic Assessment)
ความหมาย ด้วยรูปแบบวิธีการที่
(Cases- Based Teaching) เช่น เช่น การนาเสนอรายงาน
เหมาะสมกับสถานการณ์และตรงตาม
สอนโดยการนาอภิปราย
(Presentation) รายงาน
วัตถุประสงค์
(Leading Discussion)
(Written Report) การ
ปีที่ ๒-๔
สังเกตการณ์ (Observation)
- ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้การทางาน
และ การประเมินตนเองของ
เป็นพื้นฐาน (Work-Based
นักศึกษา (Student SelfLearning) เช่น สอนกลุ่มเล็ก
Assessments) และการ
(Small Group Teaching) และ ประเมินโดยเพื่อนนักศึกษา
สอนแสดงวิธีการปฏิบัติ
(Peer Assessment)
(Demonstrating in Practical - การประเมินเพื่อการพัฒนา
Classes)
(Formative Assessment)
เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ
๖๕
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กลยุทธ์การสอน

PLO5 ตรวจประเมินและวินิจฉัย ในผู้ ปีที่ ๒-๔
ที่มีความผิดปกติของการสื่อ
- สอนแบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ความหมายตามมาตรฐานการ
(Cases- Based Teaching) เช่น
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไข
สอนโดยการนาอภิปราย
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(Leading Discussion)
- ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้การทางาน
เป็นพื้นฐาน (Work-Based
Learning) เช่น ลงฝึกปฏิบัติงาน
กับผู้ป่วยจริง สอนกลุ่มเล็ก
(Small Group Teaching) สอน
แสดงวิธีการปฏิบัติ
(Demonstrating in Practical
Classes) และสอนโดยการเขียน
แผนที่มโนทัศน์ (Concept
Mapping)

กลยุทธ์การวัด
และประเมินผล
(Feedback)
- การประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียน (Summative
Assessment) สอบปฏิบัติ
(Practicum) และสอบปฏิบัติ
หลายสถานีทางคลินิก
(Objective Structured
Clinical Examination)
- การประเมินเพื่อการพัฒนา
(Formative Assessment)
เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) และการประเมิน
ตนเองของนักศึกษา (Student
Self- Assessments)การ
ประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)
เช่น การสังเกต
(Observation) และการ
สัมภาษณ์ (Interviews)

สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
PLO6 ตรวจสมรรถภาพการทางาน
ปีที่ ๒-๔
- การประเมินเพื่อตัดสินผลการ
ของหูชั้นกลางและตรวจการได้ยินแบบ - สอนแบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
เรียน (Summative
วินิจฉัยได้ตามมาตรฐานการประกอบ
(Cases- Based Teaching) เช่น Assessment) สอบปฏิบัติ
โรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติ สอนโดยการนาอภิปราย
(Practicum) และสอบปฏิบัติ
ของการสื่อความหมาย เพื่อจาแนก
(Leading Discussion)
หลายสถานีทางคลินิก
ตาแหน่งของพยาธิสภาพ
- ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้การทางาน
(Objective Structured
เป็นพื้นฐาน (Work-Based
Clinical Examination)
Learning) เช่น ลงฝึกปฏิบัติงาน - การประเมินเพื่อการพัฒนา
กับผู้ป่วยจริง สอนกลุ่มเล็ก
(Formative Assessment)
(Small Group Teaching) และ เช่น การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
๖๖
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กลยุทธ์การสอน
สอนแสดงวิธีการปฏิบัติ
(Demonstrating in Practical
Classes)

PLO7 ใส่เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับ ปีที่ ๓-๔
ผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยิน
- สอนแบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
(Cases- Based Teaching) เช่น
สอนโดยการนาอภิปราย
(Leading Discussion)
- ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้การทางาน
เป็นพื้นฐาน (Work-Based
Learning) เช่น ลงฝึกปฏิบัติงาน
กับผู้ป่วยจริง สอนกลุ่มเล็ก
(Small Group Teaching) และ
สอนแสดงวิธีการปฏิบัติ
(Demonstrating in Practical
Classes)

PLO8 ดำเนินโครงกำรอนุรักษ์กำรได้
ยินในระดับชุมชนหรือโรงงำน

ปีที่ ๔
- การเรียนการสอนในรูปแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (Inquiry Based
Learning)
๖๗

กลยุทธ์การวัด
และประเมินผล
(Feedback) และการประเมิน
ตนเองของนักศึกษา (Student
Self- Assessments)
- การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)
เช่น การสังเกต
(Observation) และการ
สัมภาษณ์ (Interviews)
- การประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียน (Summative
Assessment) สอบปฏิบัติ
(Practicum) และสอบปฏิบัติ
หลายสถานีทางคลินิก
(Objective Structured
Clinical Examination)
- การประเมินเพื่อการพัฒนา
(Formative Assessment)
เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) และการประเมิน
ตนเองของนักศึกษา (Student
Self- Assessments)
- การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)
เช่น การสังเกต
(Observation) และการ
สัมภาษณ์ (Interviews)
- การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) การ
นาเสนอรายงาน (Presentation)
รายงาน (Written Report) และ
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กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การวัด
และประเมินผล
- การทางานร่วมกันเป็นทีม
การประเมินตนเองของนักศึกษา
(Team Based Learning )
(Student Self- Assessments)
- การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น - การประเมินเพื่อการพัฒนา
ฐาน (Project Based Learning) (Formative Assessment)
- ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้การทางาน เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ
เป็นพื้นฐาน (Work-Based
(Feedback)
Learning) เช่น ลงฝึกปฏิบัติงาน
สอนกลุ่มเล็ก (Small Group
Teaching) และสอนแสดงวิธีการ
ปฏิบัติ (Demonstrating in
Practical Classes)

สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด
- การประเมินเพื่อตัดสินผลการ
PLO6 วินิจฉัยควำมผิดปกติทำงด้ำน ปีที่ ๓-๔
เรียน (Summative
ภำษำและกำรพูด โดยใช้เครื่องมือคัด - สอนแบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
กรองและเครื่องมือในกำรประเมินได้
(Cases- Based Teaching) เช่น Assessment) สอบปฏิบัติ
(Practicum) และสอบปฏิบัติ
อย่ำงถูกต้อง มาตรฐานการประกอบ
สอนโดยการนาอภิปราย
หลายสถานีทางคลินิก
โรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติ (Leading Discussion)
(Objective Structured
ของการสื่อความหมาย
- ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้การทางาน
Clinical Examination)
เป็นพื้นฐาน (Work-Based
Learning) เช่น ลงฝึกปฏิบัติงาน - การประเมินเพื่อการพัฒนา
(Formative Assessment)
กับผู้ป่วยจริง สอนกลุ่มเล็ก
(Small Group Teaching) สอน เช่น การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
(Feedback) และการประเมิน
แสดงวิธีการปฏิบัติ
ตนเองของนักศึกษา (Student
(Demonstrating in Practical
Classes) และสอนโดยการเขียน Self- Assessments)
- การประเมินตามสภาพจริง
แผนที่มโนทัศน์ (Concept
(Authentic Assessment)
Mapping)
เช่น การสังเกต
(Observation) และการ
สัมภาษณ์ (Interviews)
๖๘
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กลยุทธ์การสอน

ปีที่ ๓-๔
PLO7 กระตุ้น แก้ไข และฟื้นฟู
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำและกำรพูด - สอนแบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน
ให้กับผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติทำงภำษำ (Cases- Based Teaching) เช่น
และกำรพูดได้ตำมมาตรฐานการ
สอนโดยการนาอภิปราย
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไข
(Leading Discussion)
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
- ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้การทางาน
เป็นพื้นฐาน (Work-Based
Learning) เช่น ลงฝึกปฏิบัติงาน
กับผู้ป่วยจริง สอนกลุ่มเล็ก
(Small Group Teaching) สอน
แสดงวิธีการปฏิบัติ
(Demonstrating in Practical
Classes) และสอนโดยการเขียน
แผนที่มโนทัศน์ (Concept
Mapping)

๖๙

กลยุทธ์การวัด
และประเมินผล
- การประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียน (Summative
Assessment) สอบปฏิบัติ
(Practicum) และสอบปฏิบัติ
หลายสถานีทางคลินิก
(Objective Structured
Clinical Examination)
- การประเมินเพื่อการพัฒนา
(Formative Assessment)
เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) และการประเมิน
ตนเองของนักศึกษา (Student
Self- Assessments)
- การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)
เช่น การสังเกต
(Observation) และการ
สัมภาษณ์ (Interviews)
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หมวดที่ ๕.
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
กาหนดการให้เกรดและการตัดสินผล ดังนี้
๑.๑ การประเมินภาคทฤษฎี โดยการสอบ เช่น การสอบ Multiple Choice Question (MCQ) Essay Question
(EQ) Short Answer Question (SAQ) นาเสนอรายงาน (Presentation) และการเขียนบันทึกสะท้อน
ความคิด (Reflective Journals Writing)
๑.๒ การประเมินภาคปฏิบัติ ได้แก่ การประเมินการปฏิบัติงานโดยการสังเกตพฤติกรรม (Observation) สอบ
ปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination) สอบปฏิบัติ (Practicum) การ
เขียนบันทึกสะท้อนความคิด (Reflective Journals Writing) การสัมภาษณ์ (Interviews) รายงาน (Written
report) และการประเมินตนเองของนักศึกษา (Student Self- Assessments)
การตัดสินคะแนนรายวิชาปฏิบัติงาน มีแต้มประจาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เป็นการประเมินผลว่า ได้ หรือ ผ่าน
ในแต่ละรายวิชา กรณีที่มีแต้มประจา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ ในแต่ละรายวิชาถือว่ามีความรู้ความสามารถต่ากว่า
เกณฑ์ ถ้าจะตัดสินการประเมินผลเป็นอย่างอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร หรือ ผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร ในกรณีให้สอบแก้ตัว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะให้สัญลักษณ์ ที่มี
แต้มประจาไม่เกิน ๒.๐๐
๑.๓ การประเมินด้านเจตคติ ใช้แบบฟอร์มการประเมินผลเจตคติโดยการสังเกตของอาจารย์
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันการศึกษา
๒.๒ การทวนสอบในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยกรรมการภายนอกรายวิชา ทาหน้าที่
ตรวจสอบการดาเนินการจัดการเรียนการสอน การให้คะแนนจากกระดาษคาตอบข้อสอบ ผลการให้คะแนน
และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยหลักสูตรฯ กาหนดนโยบายให้กรรมการเลือกรายวิชาเพื่อรับการทวนสอบ
จานวนรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาของทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อเป็นการยืนยันว่า สิ่งที่หลักสูตรฯ กาหนดมีการดาเนินการและบรรลุเป้าหมาย
๒.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตรฯ ใช้วิธีการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
และอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า ผู้สาเร็จการศึกษามีผลลัพธ์ของการเรียนรู้ครบทุกด้านตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร
๒.๔ การรายงานผลการทวนสอบ มีการรายงานผลการทวนสอบทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรต่อ
๗๐
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คณะกรรมการประจาหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การวัดผลและการประเมินผล อิงตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ตามเกณฑ์
การประเมินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑) สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื่นๆ ครบตามที่หลักสูตรกาหนด
๒) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา
๔) ต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคผนวก ๗)
๔. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
หากนักศึกษาต้องการอุทธรณ์ หรือมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือผลการประเมินใน
หลักสูตร รายวิชา สามารถติดต่อยื่นข้อร้องเรียนกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา
ฯ และผู้รับเรื่องร้องเรียนจะนาเข้าสู่การประชุมอาจารย์ภาควิชาฯ เพื่อหาทางแก้ไขในระดับภาควิชาหรือระดับคณะ
ตามความเหมาะสม
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หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ และผู้ช่วยอาจารย์ ตลอดจนการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ และ
ความก้าวหน้าของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่และผู้ช่วยอาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย มีการดาเนินการให้อาจารย์
ใหม่ และผู้ช่วยอาจารย์ทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้
๑.๑ โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้ เพื่อให้ทราบ
ภาระงานตามพันธกิจต่างๆ กฎระเบียบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครูที่ต้องทราบและ
ปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ และการพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน
๑.๒ โครงการอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ หรือผู้ช่วยอาจารย์ของภาควิชาฯ เพื่อให้อาจารย์ใหม่ ผู้ช่วยอาจารย์
ใหม่มีอาจารย์พี่เลี้ยง ในการพัฒนาความสามารถทางการจัดการเรียน การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดจนการพัฒนาสู่ความเป็นครูที่มีความสามารถ กล้าสอน มีความสุขในการทางาน
๑.๓ สาหรับอาจารย์ หรือผู้ชว่ ยอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการสอนภาคปฏิบัติทางคลินิก
ต้องฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย ๖ เดือนก่อน
๑.๔ คณะกรรมการบริหารของหลักสูตรมีแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ใหม่ หรือผู้ช่วย
อาจารย์ใหม่โดยติดตามผลจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และจากอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม
และนาผลมาใช้ในการปรับปรุงโครงการเพื่อเตรียมอาจารย์ใหม่ต่อไป
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน การสอน/สนับสนุน
การจัดการเรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพ ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย จึงกาหนดให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง/ปีการศึกษา และบุคลากร
สายสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง/ปีการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการสารวจความต้องการการเรียนรู้/ฝึกอบรมของอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามความต้องการและความจาเป็นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ
หลักสูตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๒.๑ อาจารย์
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๒.๑.๑ ด้านพัฒนาความรู้และทักษะการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านทักษะ การจัดการ
เรียนการสอน รูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและในคลินิก การวัดและ
การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่
การอบรม เรื่องการศึกษาที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี การเข้าร่วมอบรม
การศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือการเข้ารับการเรียนรู้จากสถาบันในประเทศไทย
เรื่องการวัด การประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นต้น
๒.๑.๒ ด้านการพัฒนาวิชาการ วิจัยและวิชาชีพด้านอื่น
๑) ให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางวิชาการ วิจัยและวิชาชีพเพื่อให้เติบโตในงานที่รับผิดชอบ
เช่นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอภิมาน สถิติขั้นสูง วิทยาการ
ก้าวหน้าทางแก้ไขการพูด การกลืน การแก้ไขได้ยิน การทรงตัว และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางความ
ผิดปกติของการสื่อความหมายอื่นๆ การประชุมนานาชาติ รวมทั้งการไปประชุมและเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒) จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยเชิญวิทยากรต่างประเทศ เพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาทางวิชาการที่
ทันสมัย
๓) จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
๔) จัดประชุมให้ความรู้แก่คณาจารย์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและเตรียมตัวเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
๕) มีแผนสร้างอาจารย์เพื่อรองรับตาแหน่งบริหาร โดยให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหาร เช่นการ
ประชุมฝึกอบรมทางด้านการบริหารต่างๆ ที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๒ บุคลากรสายสนับสนุน
๒.๒.๑ จัดให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรม ตลอดจนส่งเข้าร่วมประชุมวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อพัฒนางานทางด้านวิชาการให้ทันสมัย และเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๒ จัดโครงการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตตปัญญาศึกษาสู่ชีวิต ให้กับบุคลากรของภาควิชาฯ อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
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หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนดการกากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (Criteria for Educational Performance Excellence หรือ EdPEx) และการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University Network
Quality Assurance Criteria at Program level) และการบริหารจัดการหลักสูตรดาเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์และแบบประเมิน
เพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย พ.ศ.
๒๕๕๗
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่บริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการ และพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหลักสูตร โดยการจัดประชุมเป็นประจาทุกภาคการศึกษา ดังนี้
๑.๑ การแต่งตัง้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจานวน ๕ คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
คือ มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๑.๒ การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการวางแผน ประเมิน
และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) และนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ ๕ ปี
๑.๓ การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN University
Network Quality Assurance Criteria at Program Level) และมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
๑.๓.๑ กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
๑.๓.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๑.๓.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ/
หรือ มคอ.๔ ตามผลลัพธ์ของการเรียนรู้ของหลักสูตร
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๑.๓.๔ มีการรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๕ และ/หรือ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
๑.๓.๕ จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๒. บัณฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณา
จากผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรู้ ผลการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และอัตราการได้งานทา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจา
ทุกปี เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
๓. นักศึกษา
การรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร มีคุณสมบัติดังนี้
๓.๑ กระบวนการรับนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ ๒ ประเด็น คือ
๑. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามคุณสมบัติที่กาหนดในการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System)
๒. คุณสมบัติเฉพาะทาง : มีการได้ยินปกติ
สาหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย ดาเนินการตามกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University
Central Admission System)
๓.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
มีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้ทราบถึงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อกาหนดของ
หลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และกระบวนการในการร้องเรียน รวมถึงแนะนา
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
๓.๓ มีระบบการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษารายกลุ่ม ตามสายรหัสของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษามีหน้าที่ดังนี้
๓.๓.๑ ให้คาแนะนาในการวางแผนการเรียน การเลือกวางแผนสาหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
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๓.๓.๒ กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ครอบครัว ฯลฯ จะ
ได้รับคาให้การปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด
๓.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามความเป็นอยู่และการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ จนสาเร็จการศึกษา
๓.๔ มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา
๓.๔.๑ กรณีทนี่ ักศึกษายื่นเรื่องร้องเรียนต่อประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรนาเรื่องเข้าสู่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อดาเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง จากหลักฐาน
และพยานต่างๆ จากนั้นนามาพิจารณาเพื่อหาข้อสรุป ชี้แจงผลสรุปจากคณะกรรมการบริหารต่อผู้
ร้องเรียน เพื่อดาเนินการแก้ไข และปรับปรุงต่อไป หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้พิจารณาส่งต่อ
คณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ
๓.๔.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษาให้ดาเนินการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. อาจารย์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนระยะยาวในการคัดเลือกอาจารย์ ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการแก้ไขการพูด และการแก้ไขการได้ยิน รวมถึงมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
๔.๑ การคัดเลือกอาจารย์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการดาเนินการเพื่อรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยการกลั่นกรองคุณสมบัติ
และประสบการณ์จากหลักฐานการสมัคร จากนั้นคณะกรรมการพิจารณา ผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการแก้ไขการได้ยิน และการแก้ไขการพูด พร้อมสอบสัมภาษณ์ โดยผลการคัดเลือก ยึด
เกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
๔.๒ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดนโยบายการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษดังนี้
๔.๒.๑ ไม่มีอาจารย์ในหลักสูตร หรือ อาจารย์อื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความรู้และหรือประสบการณ์
ตรงในการสอนหัวข้อนั้น
๔.๒.๒ เป็นหัวข้อที่สาคัญสร้างความรู้และหรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
๔.๒.๓ เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานพยาบาลในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจาเป็นต้องมี
อาจารย์พิเศษที่ปฏิบัติงานประจาอยู่ในสถานพยาบาลนั้นๆ ร่วมทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทาการเลือกสรรอาจารย์พิเศษ และนาเสนอต่อประธานหลักสูตร
ดาเนินการนาเสนอเพื่อรับการอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
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๔.๓ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลในทุกภาคการศึกษา และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลสาหรับการปรับปรุง และทบทวนหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
๔.๔ การบริหารการส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์)
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการการออกแบบหลักสูตรโดยใช้การออกแบบ
การเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) โดยมีการจัดเรียงเนื้อหารายวิชาตามลาดับความยากง่าย เพื่อเกิด
ความมั่นใจว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะมีสมรรถนะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
คณะฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย พ.ศ. ๒๕๕๗ และสังคม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการจัดทาประมวลรายวิชา ให้มีวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนรู้ และมีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งการประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment) เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา และการประเมินเพื่อตัดสินผลผู้เรียน (Summative Assessment) โดยการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
ในการกากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการนาผลการประเมินรายวิชา การประเมินผู้สอน การทวนสอบ ข้อสอบ หรือ
การวิเคราะห์ข้อสอบ หาค่าความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของเครื่องมือการประเมิน
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล และงานบริหารทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มี
การเตรียมความพร้อมทางกายภาพที่ปลอดภัยและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนี้
คณาจารย์ในหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในชั้นปีที่ ๑ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยใช้สิ่งอานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุด
กลางมหาวิทยาลัยมหิดล ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นที่ทันสมัย
จัดให้มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักศึกษาในชั้นปีที่ ๒ ถึง ๔ ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อ
ความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีสิ่งอานวย
สะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจประเมิน บาบัด
ทางด้านแก้ไขการพูดและการได้ยิน
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การเรียนการสอนภาคปฏิบัติภายนอกคณะฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดาเนินการสรรหาหน่วยงานที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นาเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นคณะกรรมการประจาสาขาวิชาจัดประชุม
ระหว่างอาจารย์ในสาขากับอาจารย์พิเศษผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานนั้นๆ ในเรื่องการจัดการเรียน การสอน การ
ประเมินผลให้แก่นักศึกษาที่ไปฝึกปฏิบัติงาน
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕





(๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร




(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง 
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)





(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา





(๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา





(๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา





(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา





(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
๗๘

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละสองครั้ง
(๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๓) ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาที่ได้รับข้อมูล
หลักสูตรจากสื่อ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๑๔) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการฝึกปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๕) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทาง
วิชาการของนักศึกษา
(๑๖) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๗) จานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาทั้งหลักสูตรอย่างน้อย ๒
เรื่อง
(๑๘) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๙) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดค่ายพัฒนา
ตนเองของหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐
(๒๐) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการอุทธรณ์
๗๙

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕



















































































































ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๒๑) อัตราการสอบผ่านการขึ้นทะเบียนการประกอบโรค
ศิลปะ สาขาแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
(๒๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและคณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม
อบรม การจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน AUNQA ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๒๓) ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตต่อ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในภาพรวม

























หมายเหตุ : เพิ่มตัววัดผลการดาเนินงานที่แสดงไว้ใน หมวด ๗ ข้อ ๑ – ข้อ ๖

๘๐

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์การสอน มีการดาเนินการดังนี้
๑.๑.๑ จัดให้มีระบบการประเมินผลประสิทธิภาพการเรียน การสอนทุกรายวิชา
๑.๑.๒ จัดการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในระหว่างภาคและ
ปลายภาคการศึกษา โดยประเมินแบบ Formative และ Summative
๑.๑.๓ จัดระบบการประเมินผลประจาปี โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ผู้สอน และผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึกร่วมประเมินผล
๑.๑.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวม วิเคราะห์ผลสรุปจากการประเมินมาพิจารณาในการประชุม
หลักสูตรประจาภาคการศึกษาและวางแผนในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษา
ต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน เมื่อนามาปรับปรุง ดาเนินการดังนี้
๑.๒.๑ นักศึกษามีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนโดยพิจารณาจาก ทักษะกล
ยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา และการประเมินของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชา
๑.๒.๒ อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชานาผลการประเมินมาวิเคราะห์ และนาเสนอในการประชุมหลักสูตร
เพื่อดาเนินการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นดาเนินการดังนี้
๒.๑ โดยนักศึกษาและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
๒.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มวิชา ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
๒.๑.๒ นักศึกษา และบัณฑิต ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยตอบแบบสอบถามในเรื่องความสามารถในการนา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อความหมายไปใช้ในการปฏิบัติงาน ทักษะการทางาน

๘๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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ร่วมกับผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงสิ่งที่ควร
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง โครงสร้างและเนื้อหาในหลักสูตร
๒.๒ โดยผูใ้ ช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร ในด้าน
- ความสามารถทางวิชาชีพ
- คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๓ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาและ/หรือจากผู้ประเมิน
คณะกรรมการประจาหลักสูตรทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใช้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประกอบการประเมิน
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตรประเมินผลการดาเนินงานและคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ใน
หมวด ๗ ข้อ ๗
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการทบทวนผลการประเมิน และวางแผนการปรับปรุงดังนี้
๔.๑ มีการวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประกอบการวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอน
๔.๒ จัดประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อนาเสนอผลการประเมินและหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
๔.๓ ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมิน

๘๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต
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ภาคผนวก ๑
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)

๘๓
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แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Programme in Communication Disorders
๒. ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Communication Disorders)
ภาพรวมของหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาชีพ
จานวนหน่วยกิต
๑๒๗ หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา/
๔ ปี
วงรอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและกาหนดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และกาหนดเปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๖๑
เปิดสอน
การให้ปริญญา
เพียงสาขาเดียว
สถาบันผูป้ ระสาทปริญญา
ไม่มี
(ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ )
องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ Purpose / Goals
บัณฑิตจบจากหลักสูตรมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงาน
/ Objectives
ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายได้อย่างมีคุณภาพ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน วิชาชีพ ผู้ป่วย และเพื่อนร่วมงานต่างสาขา
วิชาชีพ เคารพและให้เกียรติกับผู้ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ
วัฒนธรรม ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบการ
ทาวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความ
๘๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร Distinctive
Features

ระบบการศึกษา
เส้นทางความก้าวหน้าของผู้สาเร็จ
การศึกษา
อาชีพสามารถประกอบได้

การศึกษาต่อ
ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา
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ผิดปกติของการสื่อความหมายบัณฑิตมีความสามารถและมีคุณลักษณะ
ดังนี้
๑. มีความรู้ทางทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์
และความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
๓. มีทักษะการสื่อสาร แสดงออกถึงความเข้าใจผู้อื่น และทางานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ค้นคว้าและทาวิจัยเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
๕. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการผู้ที่มีความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
๖. มีทักษะเกี่ยวกับการประเมิน วินิจฉัย แปลผล วางแผนและให้การ
ดูแลผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๑. นักศึกษาที่มีสมรรถนะด้านการวิจัย (Research Competency)
และจัดการเรียนการสอนโดยใช้การทางานเป็นพื้นฐาน (WorkBased Learning)
๒. ผลิตบุคลากรด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับ
ปริญญาตรีแห่งเดียวในประเทศไทย
ระบบทวิภาค

๑. ประกอบอาชีพนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยิน นัก
แก้ไขการพูด) ในระบบราชการ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลเอกชน สถานประกอบการด้านการสื่อความหมายเอกชน
โรงเรียน โรงงาน
๒. นักวิชาการด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาความผิดปกติของการ
สื่อความหมายในประเทศและต่างประเทศ
มีความเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างสูงสุดบนแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอน

กลยุทธ์ /แนวปฏิบัติในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของ
หลักสูตร
Generic Competences
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(Student-Centered Learning) และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) บนพื้นฐานของการเรียนการสอนที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning)ผู้เรียนแสวงหาความรู้
พัฒนาความรู้ และลงมือทาด้วยตนเอง ทัง้ มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพ
จริงของการทางาน เชื่อมโยง ประยุกต์ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาตัดสินใจ
ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยผ่านประสบการณ์มากที่สุด เข้ากับสังคม และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม จะทาให้บัณฑิตสามารถ
ประกอบวิชาชีพนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การ
เรียนการสอนในรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning)
การทางานร่วมกันเป็นทีม (Team Based Learning ) การเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) กรณีศึกษา (Case Based
Learning) ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้การทางานเป็นพื้นฐาน (Work-Based
Learning) ทั้งในและนอกสถาบัน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และทาวิจัย
ประเมินผลการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน (Summative Assessment) การ
ประเมินเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment) และการประเมิน
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

๑. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการวางแผน จัดการ
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ ด้วยมุมมองที่หลากหลาย
๒. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรสิ่งใหม่ ทาวิจยั ดาเนินการแก้ ไขปั ญหา
เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์โดยการประยุกต์ใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์
๓. เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใน
การให้คาปรึกษากับญาติและผู้ป่วยได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
กับกลุ่มเป้าหมาย และเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย
เข้ารับการประเมินและช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น
๔. ทางานร่วมกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
๕. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อ
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๖.

Subject-Specific Competences

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.

๖.
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต
PLOs
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ประโยชน์ในการสืบค้นและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
อธิบายความรู้ด้านสัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลไกการพูดและการได้ยิน และความรู้ด้านความผิดปกติของการ
สื่อความหมายในการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจ ประเมิน และวินิจฉัยด้านการได้ยิน ภาษาและการพูดในผู้ที่มี
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
กระตุ้น แก้ไข ฟื้นฟูการได้ยิน ภาษาและการพูดผู้ที่มีความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
ใช้เครื่องมือในการตรวจ ประเมิน กระตุ้น แก้ไข ฟื้นฟูด้านภาษาและ
การพูด การได้ยิน ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
พัฒนาสื่อต่างๆ สาหรับการกระตุ้น แก้ไข ฟื้นฟูด้านภาษาและการ
พูด การได้ยิน อย่างมีประสิทธิภาพในการบริการผู้ป่วยที่มีความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย กับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้
อธิบายและตอบปัญหา ในบทบาทของนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
PLO2 สืบค้นข้อเท็จจริง ประเมินข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
PLO3 สร้างสรรค์งานวิจัย ในด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ได้ตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัย คานึงถึงจริยธรรมการทาวิจัยและใช้
ทักษะในการทางานเป็นทีม
PLO4 สื่อสาร กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ในบทบาทของนักเวชศาสตร์การสื่อ
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ความหมาย ด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์และตรงตาม
วัตถุประสงค์
PLO5 ตรวจประเมินและวินิจฉัย ในผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อ
ความหมายตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย
สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
PLO6 ตรวจสมรรถภาพการทางานของหูชั้นกลางและตรวจการได้ยิน
แบบวินิจฉัยได้ตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อจาแนกตาแหน่งของพยาธิสภาพ
PLO7 ใส่เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยิน
PLO8 ดำเนินโครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยินในระดับชุมชนหรือโรงงำน
สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด
PLO6 วินิจฉัยควำมผิดปกติทำงด้ำนภำษำและกำรพูด โดยใช้เครื่องมือ
คัดกรองและเครื่องมือในกำรประเมินได้อย่ำงถูกต้อง มาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
PLO7 กระตุ้น แก้ไข และฟื้นฟูควำมสำมำรถด้ำนภำษำและกำรพูดให้กับ
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วำมผิ ด ปกติ ท ำงภำษำและกำรพู ด ได้ ต ำมมาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ตารางแสดงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Graduates Attributes) และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
MU Graduates
PLO PLO PLO PLO PLO
Audio
SLP
Attributes
1
2
3
4
5 PLO PLO PLO PLO PLO
6
7
8
6
7
T-Shaped breadth & depth          
Globally Talented

     
Socially Contributing


Entrepreneurially Minded
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ภาคผนวก ๒
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย
(PLOs และ SubPLOs ของหลักสูตร)
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ตารางภาคผนวก ๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (SubPLOs)
PLOs
SubPLOs
PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สื่อ
๑. อธิบายสาเหตุ อาการ แนวทางการช่วยเหลือ และการ
ความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ป้องกันที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย
กับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้อธิบายและ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ครู สหวิชาชีพ และชุมชน
ตอบปัญหา ในบทบาทของนักเวชศาสตร์การสื่อ
๒. อภิปราย ตอบคาถาม โดยนาความรู้ด้านความผิดปกติของ
ความหมาย
การสื่อความหมายและศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์
ระบาดวิทยา และสถิติ ในบทบาทของนักเวชศาสตร์การสื่อ
ความหมาย
PLO2 สืบค้นข้อเท็จจริง ประเมินข้อมูลสารสนเทศ
๑. เลือกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นหนังสือ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการค้นคว้าข้อมูล
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความผิดปกติของการสื่อความหมายได้อย่าง ๒. ใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอข้อมูลทางด้านความ
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย
๓. ใช้ทักษะความรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในบริบทของความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อสืบค้นข้อมูล
เพื่อการสื่อสาร และเพื่อการบริการโดยคานึงถึง
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO3 สร้างสรรค์งานวิจัย ในด้านความผิดปกติของ
๑. ระบุปัญหา และตั้งคาถามงานวิจัย
การสื่อความหมาย ได้ตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัย
๒. ออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ทางด้านความผิดปกติของ
คานึงถึงจริยธรรมการทาวิจัยและใช้ทักษะในการ
การสื่อความหมาย
ทางานเป็นทีม
๓. เลือกวิธีเก็บข้อมูลวิจัยในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพได้
อย่างถูกต้อง
๔. อธิบายและเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕. เขียนผลงานวิจัยได้ตามจริยธรรมการวิจัย โดยไม่มีการ
โจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism)
PLO4 สื่อสาร กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ในบทบาทของนัก ๑. สื่อสารกับผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดย
เวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้วยรูปแบบวิธีการที่
แสดงออกถึงความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ คานึงถึงความรู้
เหมาะสมกับสถานการณ์และตรงตามวัตถุประสงค์
ความเชื่อ และบริบทของผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อ
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๒.

๓.
๔.

๕.

๖.
PLO5 ตรวจประเมินและวินิจฉัย ในผู้ที่มีความ
ผิดปกติของการสื่อความหมายตามมาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย

๑.

๒.

๓.
๔.

๕.
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ความหมาย และครอบครัว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติ
ตัวอย่างถูกต้องและร่วมมือในการรักษา
สื่อสารอย่างเหมาะสมในการวางแผนการรักษาและ
บริการผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดย
คานึงถึงบทบาทหน้าที่ ความเชี่ยวชาญของแต่ละวิชาชีพ
และยึดประโยชน์ของผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย เป็นสาคัญ
บันทึกและใช้ข้อมูลจากเวชระเบียนตามข้อกาหนดได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ให้ความรู้ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายกับผู้ที่
มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย ญาติ บุคลากรทาง
การแพทย์ ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
ให้คาแนะนากับผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
และญาติ เพื่อส่งต่อเข้ารับการประเมินและช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญในระดับที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สื่อสารและทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ
บุคลากรทางการแพทย์
ซักประวัติผู้ป่วยและสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
ตรวจวัดการได้ยินระดับพื้นฐาน และการตรวจการได้ยิน
แบบใช้เสียงกลบเพื่อป้องกันเสียงข้ามฟากในผู้ใหญ่ได้ตาม
มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย
ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดได้
ประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหาเสียงพูดไม่ชัดและภาษาผิดปกติที่
มีปัญหาไม่ซับซ้อนเพื่อจาแนกประเภทของความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
ประเมินพัฒนาการด้านการฟัง และการพูด ในผู้ที่มี
ประสาทหูพิการได้
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สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
PLO6 ตรวจสมรรถภาพการทางานของหูชั้นกลางและ
ตรวจการได้ยินแบบวินิจฉัยได้ตามมาตรฐานการประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย เพื่อจาแนกตาแหน่งของพยาธิสภาพ
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๑. ตรวจสมรรถภาพการทางานของหูชั้นกลางได้ทั้งในเด็ก
และผู้ใหญ่
๒. ตรวจการได้ยินแบบวินิจฉัยเพื่อจาแนกตาแหน่งพยาธิ
สภาพของความผิดปกติของการได้ยิน
๓. แปลผลการตรวจสมรรถภาพของหูชั้นกลาง และ
จาแนกตาแหน่งของพยาธิสภาพได้อย่างถูกต้อง
๔. เขียนรายงาน สรุปผลการประเมินได้ตามรูปแบบของ
การประเมินผลได้อย่างถูกต้อง
PLO7 ใส่เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีปัญหาการ ๑. ประเมิน และติดตามการใช้เครื่องช่วยฟังสาหรับผู้ป่วย
ได้ยิน
ผู้ใหญ่ได้เหมาะสมกับประเด็นความผิดปกติโดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
๒. ใส่เครื่องช่วยฟังและให้คาแนะนาวิธีการใช้เครื่องช่วย
ฟังให้กับผู้ป่วยได้
๓. ให้คาแนะนาการใช้เครื่องช่วยฟังเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถ
ใช้ได้
๔. บันทึกผลตรวจการได้ยิน และ/หรือความสามารถ
ทางการได้ยินขณะใส่อุปกรณ์ช่วยการได้ยินได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
PLO8 ดำเนินโครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยินในระดับชุมชนหรือ ๑. ออกแบบโครงการอนุรักษ์การได้ยินในโรงงานและ
โรงงำน
ชุมชนตามกฎกระทรวงแรงงาน
๒. ดาเนินการตามขั้นตอนของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
๓. จัดทารายงาน สรุปผล และข้อเสนอแนะให้สถาน
ประกอบการหรือชุมชนเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์
การได้ยิน
สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด
PLO6 วินิจฉัยควำมผิดปกติทำงด้ำนภำษำและกำรพูด โดย ๑. ประเมินภาวะความผิดปกติทางภาษาและการพูดโดย
ใช้เครื่องมือคัดกรองและเครื่องมือในกำรประเมินได้อย่ำง
เลือกใช้เครื่องในการคัดกรองและเครื่องมือในการ
ถูกต้อง มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไข
ประเมินได้เหมาะสมกับประเด็นปัญหา
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. วินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางด้านภาษาและการพูด
ได้ถูกต้อง
๓. เขียนรายงาน สรุปผลการประเมินได้ตามแบบ
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PLO7 กระตุ้น แก้ไข และฟื้นฟูควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ๑.
และกำรพูดให้กับผู้ ป่วยที่มีควำมผิ ดปกติทำงภำษำและ
กำรพูดได้ตำมมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒.

๓.

๔.
๕.

๙๓

แผนการเขียนรายงานผู้ป่วย
วางแผนและดาเนินการกระตุ้น แก้ไข และฟื้นฟู
ความสามารถด้านภาษาและการพูดให้กับผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติทางภาษาและการพูดได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาสื่อการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
กระตุ้น แก้ไข และฟื้นฟูความสามารถด้านภาษาและ
การพูดให้กับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางภาษาและการ
พูดได้อย่างเหมาะสม
วัดความก้าวหน้า ปรับแผน กลยุทธ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การฝึกให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ที่มีความ
ผิดปกติทางภาษาและการพูด
เขียนรายงานผลในบันทึกทางการแพทย์ได้ถูกต้อง
และชัดเจน
ให้คาแนะนา และแบบฝึกหัดในการฝึกกระตุ้น แก้ไข
และฟื้นฟูภาษา และการพูดที่บ้านแก่ผู้ป่วยและญาติ/
ผู้ดูแล

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ภาคผนวก ๓
ตารางแสดงความสัมพันธ์ เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
 PLOs กับ มคอ. ระดับ ๒
 ระดับที่ ๒ (ปริญญาตรี)
หรือ
 PLOs กับ มคอ.๑ ในกรณีที่มีการกาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ /มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา

๙๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ตารางภาคผนวก ๓
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ มคอ.
(TQF 1 Graduates Competencies)
ด้านที่ ๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๑ มีวินยั ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๑.๒ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถ
จัดการกับปัญหาในการทางานได้
๑.๓ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้
๒.๑ อธิบายความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
ภาษาศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
๒.๒ อธิบายความรู้ทางวิชาชีพด้านการแก้ไขการได้ยิน
และด้านการแก้ไขการพูด และความรู้ด้านการวิจัย
ร่วมกับศาสตร์ที่เกีย่ วข้องได้อย่างเป็นระบบ
๒.๓ อธิบายความรู้ในเรื่องของกฎหมายวิชาชีพในการ
บริการผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ด้านที่ ๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ ประยุกต์หลักการความรู้จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย และใช้สารสนเทศที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาในการพัฒนางาน
๓.๒ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และให้ข้อเสนอแนะ
อย่างสร้างสรรค์โดยใช้องค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๓.๓ รวบรวมจัดการความรู้ ดาเนินการทาวิจัย เพื่อ
พัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาจากการฝึก
ปฏิบัติงาน
ด้านที่ ๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๔.๑ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
กับผู้รับบริการ ผูร้ ่วมงานผูบ้ ังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
๔.๒ สามารถทางานเป็นทีมได้ทั้งในบทบาทสมาชิก และ

PLO1
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๙๕

Audio
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ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

(TQF 1 Graduates Competencies)
ผู้นา
๔.๓ มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
๕.๑ สามารถศึกษา ทาความเข้าใจประเด็นปัญหา เลือก
และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อความหมายได้
อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหา
๕.๒ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน และวิธีการสื่อสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอที่
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้
๕.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บข้อมูล ประมวล
แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
ด้านที่ ๖ ทักษะพิสัย
๖.๑ มีทักษะในการปฏิบตั ิงานด้านความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
๖.๒ มีทักษะการให้คาปรึกษาทางด้านความผิดปกติของ
การสื่อความหมายแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย
๖.๓ บริหารจัดการในการให้บริการผู้ป่วยที่มคี วาม
ผิดปกติของการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO1

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ
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หมายเหตุ : ให้หลักสูตรระบุว่า PLOs ของหลักสูตรเทียบสมรรถนะกับ มคอ.ระดับใด (๒, ๓ หรือ ๔) หรือ มคอ. ๑
 ถ้าสาขาวิชาไม่มี มคอ.๑ ให้เทียบกับ มคอ.กลางของ สกอ. เลือกระดับตามคุณวุฒอ
ิ ุดมศึกษา
 ถ้าสาขาวิชามี มคอ.๑ ให้เทียบกับ มคอ.๑

๙๖





ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ภาคผนวก ๔
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

๔.๑ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(แสดงด้วยสัญญลักษณ์ I, R, P, M)
หรือ
๔.๒* แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(แสดงด้วยสัญญลักษณ์  ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง)
* หมายเหตุ: แสดงภาคผนวก ๔.๒ เฉพาะ
กรณีที่สภาวิชาชีพ หรือ สมาคมวิชาการของสาขาวิชา ยังกาหนด
ให้ใช้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในรูปแบบเดิม

๙๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ตารางภาคผนวก ๔.๑
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รหัสวิชา ชื่อวิชา *

(รายวิชาชั้นปีที่ ๑)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
รมผส ๑๐๑ จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ
รมผส ๑๐๒ สัทศาสตร์
รมผส ๑๐๓ ภาษาศาสตร์
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะนา
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔
(รายวิชาชั้นปีที่ ๒)
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร
รมผส ๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการพูด
และการได้ยิน
รมผส ๒๐๖ พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการได้ยิน
รมผส ๒๐๘ โรคหู คอ จมูก ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
รมผส ๒๐๙ ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะนา

จานวน
หน่วยกิต

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO PLO PLO PLO PLO Audio
SLP
1 2 3 4 5 PLO PLO PLO PLO PLO
6 7 8 6 7

๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑.๕-๑-๓.๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

๓ (๒-๓-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)

I
I
R

R

I
R

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)

R
R

R
R

R
R

๓ (๓-๐-๖)

R

R

R

๙๘

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา *

รมผส ๒๑๔ ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและ
การพูด
รมผส ๒๑๕ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบประสาท
ที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของการสื่อความหมาย
รมผส ๒๑๖ หลักการของโสตสัมผัสวิทยา
รมผส ๒๑๗ พูดไม่ชัด
รมผส ๒๑๘ หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูด
ในเด็กที่มีภาษาและการพูดล่าช้า
รมผส ๒๑๙ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑
รมผส ๒๒๐ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
(รายวิชาชั้นปีที่ ๓)
รมผส ๓๐๓ การศึกษาพิเศษขั้นแนะนา
รมผส ๓๐๘ หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
รมผส ๓๐๙ ระเบียบวิธีวิจัย
รมผส ๓๑๐ ระบาดวิทยาและสถิติงานด้านความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
รมผส ๓๑๗ การให้คาปรึกษาผู้มคี วามผิดปกติของการสื่อ
ความหมายขั้นแนะนา
รมผส ๓๑๖ ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
รมผส ๓๑๘ การวัดการได้ยินแบบพิเศษ
รมผส ๓๑๙ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒
รมผส ๓๒๐ ปัญหาภาษาที่เกิดจากทางการเรียนรู้และภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา
รมผส ๓๒๑ ภาษาและการพูดในเด็กกลุ่มอาการออทิสติก
รมผส ๓๒๒ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
รมผส ๓๒๓ หลักการของเครื่องช่วยฟัง
รมผส ๓๒๔ ปฏิบัติงานคลินิกเครือ่ งช่วยฟัง
รมผส ๓๒๕ ความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านระบบ
ประสาทขั้นแนะนา
รมผส ๓๒๖ เสียงผิดปกติขั้นแนะนา

จานวน
หน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO PLO PLO PLO PLO Audio
SLP
1 2 3 4 5 PLO PLO PLO PLO PLO
6 7 8 6 7
R R
R
R

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

R
R

R

R

R

R

๔ (๐-๑๒-๔)
๔ (๐-๑๒-๔)

P

P

P

I,P I,P

P

P

P

I,P

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

R
R
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

๒ (๐-๖-๒)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)

P
R
P

P
R
P

P R,P
R
P R,P R,P I,P I,P

R

R

R

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)

R

R

R

P

P

P R,P

P

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๒-๓-๕)

R
P

R
P
R,
P
R,
P

R
P R,P P R,P
R,
R,P
P
R,
R,P
P

R,P R,P

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๒-๓-๕)
๙๙

R
R

I,P I,P

R

P

P

P

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา *

(รายวิชาชั้นปีที่ ๔)
รมผส ๔๐๗ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
รมผส ๔๐๙ สัมมนางานวิจัยความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
รมผส ๔๑๐ ความรูเ้ รื่องคนพิการ
รมผส ๔๑๗ การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยิน
ขั้นแนะนา
รมผส ๔๑๘ การอนุรักษ์การได้ยิน

จานวน
หน่วยกิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

Program-Level Learning Outcomes (PLOs)
PLO PLO PLO PLO PLO Audio
SLP
1 2 3 4 5 PLO PLO PLO PLO PLO
6 7 8 6 7

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)

R
R

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๕)

R
R

R
R

R

R,
P
๓ (๒-๓-๕)
R R,
P
รมผส ๔๑๙ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓
๔ (๐-๑๒-๔) M, M,
A A
รมผส ๔๒๐ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
๓ (๐-๙-๓)
P P
รมผส ๔๒๑ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔
๔ (๐-๑๒-๔) M, M,
A A
รมผส ๔๙๖ งานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย ๒ (๐-๖-๒)
M M M,
A
I = PLO is Introduced and Assessed
R = PLO is Reinforced and Assessed
P = PLO is Practiced and Assessed
M = Level of Mastery is Assessed
* แผนทีแ่ สดงความรับผิดชอบของรายวิชา ต่อผลลัพธ์การเรียนรูร้ ะดับหลักสูตร
โดยใช้อักษร I, R, P, M และ เรียงตามลาดับชั้นปี

๑๐๐

R
R

R,
P
R,
P
M,
A
P
M,
A

R,P P

P

R,P P

P R,P

M, M, M, M,
A A A A
P
P P
M,
M, M,
A
A A

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ตารางภาคผนวก ๔.๒
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชา / รหัสวิชา /
ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

ความรู้

3

1

2

ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

ทักษะพิสัย

1

2

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ ไป ๒ (๑-๒-๓)
เพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อ ๓ (๒-๒-๕)
การพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการ ๒ (๑-๒-๓)
เพื่อการพัฒนามนุษย์
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕)
พื้นฐาน
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้น
๒ (๒-๐-๔)
แนะนา
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต ๒ (๑.๕-๑-๓.๕)
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้
๓ (๒-๒-๕)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ
๓ (๒-๒-๕)
ระดับ ๑
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ
๓ (๒-๒-๕)
ระดับ ๒
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ
๓ (๒-๒-๕)
ระดับ ๓
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ
๓ (๒-๒-๕)
ระดับ ๔
ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการ ๒ (๑-๒-๓)
พูดเพื่อการสื่อสาร
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการ ๒ (๑-๒-๓)
เขียนเพื่อการสื่อสาร
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน ๓ (๒-๓-๕)





 

    





 

    





 

    











 



   











































     





    



 







 



  

  





๑๐๑

3

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชา / รหัสวิชา /
ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

คุณธรรม
จริยธรรม

1

หมวดวิชาเฉพาะ
รมผส ๑๐๑ จิตวิทยาเชิง
พัฒนาการ
รมผส ๑๐๒ สัทศาสตร์
รมผส ๑๐๓ ภาษาศาสตร์
รมผส ๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของกลไกการ
พูดและการได้ยิน
รมผส ๒๐๖ พื้นฐานทางเสียง
ของการพูดและการได้ยิน
รมผส ๒๐๘ โรคหู คอ จมูก ที่
เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
รมผส ๒๐๙ ความผิดปกติของ
การสื่อความหมายขั้นแนะนา
รมผส ๒๑๔ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษา
และการพูด
รมผส ๒๑๕ ประสาทวิทยาขั้น
พื้นฐานของการพูดและการได้
ยิน
รมผส ๒๑๖ หลักการของโสต
สัมผัสวิทยา
รมผส ๒๑๗ พูดไม่ชัด
รมผส ๒๑๘ หลักการประเมิน
แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูด
ในเด็กที่มีภาษาและการพูด
ล่าช้า
รมผส ๒๑๙ ปฏิบัติงานคลินิก
การได้ยิน ๑
รมผส ๒๒๐ ปฏิบัติงานคลินิก
ภาษาและการพูด ๑

2

ความรู้

3

1

2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

ทักษะพิสัย

1



รมผส ๓๐๓ การศึกษาพิเศษ
ขั้นแนะนา
รมผส ๓๐๘ หลักการฟื้นฟู
สมรรถภาพการฟัง
รมผส ๓๐๙ ระเบียบวิธวี ิจยั

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)



 















 











 

 



  



 

 



 

๒ (๒-๐-๔)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)



๒ (๒-๐-๔)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๔ (๐-๑๒-๔)
๔ (๐-๑๒-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)



 



 



 





  



    





  

    





  



  



 



 











  


 
๑๐๒

2

3

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชา / รหัสวิชา /
ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

คุณธรรม
จริยธรรม

1

รมผส ๓๑๐ ระบาดวิทยาและ
สถิติงานด้านความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
รมผส ๓๑๖ ปฏิบัติงานคลินิก
ฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
รมผส ๓๑๗ การให้คาปรึกษา
ผู้มีความผิดปกติของการสื่อ
ความหมายขั้นแนะนา
รมผส ๓๑๘ การวัดการได้ยิน
แบบพิเศษ
รมผส ๓๑๙ ปฏิบัติงานคลินิก
การได้ยิน ๒
รมผส ๓๒๐ ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ภาษาและภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา
รมผส ๓๒๑ ภาษาและการพูด
ในเด็กกลุ่มอาการออทิสติก
รมผส ๓๒๒ ปฏิบัติงานคลินิก
ภาษาและการพูด ๒
รมผส ๓๒๓ หลักการของ
เครื่องช่วยฟัง
รมผส ๓๒๔ ปฏิบัติงานคลินิก
เครื่องช่วยฟัง
รมผส ๓๒๕ ความผิดปกติของ
การสื่อความหมายด้านระบบ
ประสาทขั้นแนะนา
รมผส ๓๒๖ เสียงผิดปกติขั้น
แนะนา
รมผส ๔๐๗ กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
รมผส ๔๐๙ สัมมนางานวิจัย
ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
รมผส ๔๑๗ การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าของระบบประสาท
การได้ยินขั้นแนะนา
รมผส ๔๑๘ การอนุรักษ์การ

2

ความรู้

3

1

2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

ทักษะพิสัย

1

2

3

๓ (๓-๐-๖)

    
๒ (๐-๖-๒)



    

       

        

    

 

 

 



 



  

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)

  

       



        

๓ (๓-๐-๖)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)



  

 



 



  

 



 

       


 

 

        


  

       

        

       

        

       

        

๓ (๒-๓-๕)

๓ (๒-๓-๕)
๒ (๒-๐-๔)





   



  



 

๓ (๓-๐-๖)

  

   

๓ (๒-๓-๕)

๓ (๒-๓-๕)

       

        

       

        

๑๐๓

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชา / รหัสวิชา /
ชื่อวิชา

จานวน
หน่วยกิต

คุณธรรม
จริยธรรม

1

ได้ยิน
รมผส ๔๑๙ ปฏิบัติงานคลินิก
การได้ยิน ๓
รมผส ๔๒๐ ปฏิบัติงานคลินิก
ภาษาและการพูด ๓
รมผส ๔๒๑ ปฏิบัติงานคลินิก
ภาษาและการพูด ๔
รมผส ๔๙๖ งานวิจยั ด้าน
ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป
 หมวดวิชาเลือกเสรี
รมผส ๔๑๐ ความรู้เรื่องคน
พิการ
สมสค ๑๖๑ นโยบายและการ
วางแผน
รสศท ๒๐๘ ภาษามือไทยขั้น
แนะนา
สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร

๔ (๑-๑๒-๔)
๓ (๐-๙-๓)
๔ (๑-๑๒-๔)

2

ความรู้

3

1

2

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

2

3

        

       

        

       

        

        

๒ (๒-๐-๔)

1

       

๒ (๒-๐-๔)

๓ (๓-๐-๖)

ทักษะพิสัย








    

๒ (๒-๐-๔)





๓ (๑-๔-๔)





๒ (๒-๐-๔)





    







๑๐๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ภาคผนวก ๕
สาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

๑๐๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
----------------------------------------------

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๖
๒. สภามหาวิทยาลัย / สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๓๔ เมื่อวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นต้นไป
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
๕. สาระสาคัญในการปรับปรุงแก้ไข
๕.๑ ปรับปรุงสาระปรัชญาและวัตถุประสงค์ และคุณสมบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
จาแนกดังนี้
สาระเดิม พ.ศ.๒๕๕๕
สาระที่ปรับปรุง
ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต
มีความเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคน
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสูงสุดบนแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็น
ให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ความรับผิดชอบ เจตคติ และจรรยาบรรณแห่ง สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) บนพื้นฐานของการเรียน
วิชาชีพ ดารงชีวิตและทางานและอยู่ร่วมกับ
การสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning)
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อ ผู้เรียนแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ และลงมือทาด้วยตนเอง ทั้งมี
สังคม
การฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทางาน เชื่อมโยง ประยุกต์ คิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาตัดสินใจ ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยผ่านประสบการณ์
มากที่สุด เข้ากับสังคม และทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม จะทาให้บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพนักเวชศาสตร์การ
สื่อความหมายด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๑๐๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

สาระเดิม พ.ศ.๒๕๕๕
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายแล้ว บัณฑิต
พึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามมาตรฐาน
การประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังนี้
๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย แสดง
เจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่
ประชาชนทุกระดับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย
๒) มีความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพทางด้าน
ความผิดปกติของการสื่อความหมายอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
๓) สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
๔) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการทางานเป็นทีม
สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติและผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
๕) สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ค้นคว้าหา
ข้อมูลต่างๆ และมีวิจารณญาณในการตัดสินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล นาความรู้และเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ในการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
๖) มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
แก้ไขการได้ยินและแก้ไขการพูด ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตามระเบียบการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
และตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนดเพิ่มเติม
๑๐๗

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

สาระที่ปรับปรุง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมือ่ สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย บัณฑิตมี
ความสามารถดังนี้
๑) มีความรู้ทางทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
ภาษาศาสตร์ และความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
๒) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ
๓) มีทักษะการสื่อสาร แสดงออกถึงความเข้าใจผู้อื่น
และทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ค้นคว้าและทาวิจัยเกี่ยวกับ
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๕) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการผู้ที่มี
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๖) มีทักษะเกี่ยวกับการประเมิน วินิจฉัย แปลผล
วางแผนและให้การดูแลผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย

คุณสมบัติ
๑) สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
๒) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
๓) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยเป็น
โรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
๔) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามระเบียบการสอบคัดเลือก

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

เข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และ
มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนด
๕.๒ ปรับปรุงแผนการศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาเอก จากเดิม “ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย” เป็น “ชั้นปีที่ ๓
ภาคการศึกษาต้น”
๕.๓ ปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
๕.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
เดิม
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป ๓(๓-๐-๖)

ปรับปรุง

วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และ
สถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
๒ (๒-๐-๔)
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งาน
คอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕)

๕.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
เดิม

หมายเหตุ
ย้ายไปหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่ม
วิชาชีพพื้นฐาน (ตามคณะ
วิทยาศาสตร์)
ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา
วทคณ ๑๘๒ สถิติศาสตร์สาหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ (๒-๐-๔)

เปิดรายวิชาใหม่ที่หลักสูตร
กาหนด

ปรับปรุง
วทคม ๑๐๒ เคมีทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)

หมายเหตุ
ย้ายมาจากหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ /
เปลี่ยนรหัสวิชา มาหมวดวิชา
เฉพาะ
เปลี่ยนรหัสวิชา

รมผส ๒๐๑ จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ รมผส ๑๐๑ จิตวิทยาเชิง
๒ (๒-๐-๔)
พัฒนาการ ๒ (๒-๐-๔)
รมผส ๒๐๒ สัทศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) รมผส ๑๐๒ สัทศาสตร์
๑๐๘

เปลี่ยนรหัสวิชา

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

เดิม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ปรับปรุง

๒ (๒-๐-๔)
รมผส ๒๐๕ ความรู้เบื้องต้น
รมผส ๒๑๔ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและ เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและ
การพูด ๓ (๓-๐-๖)
การพูด ๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๒๑๐ ระบาดวิทยาของโรคที่ รมผส ๓๑๐ ระบาดวิทยาและ
สัมพันธ์กับความผิดปกติของการสื่อ สถิติงานด้านความผิดปกติของ
ความหมาย ๒ (๒-๐-๔)
การสื่อความหมาย ๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๒๑๓ ความรู้เรื่องคนพิการ
๒ (๒-๐-๔)
รมผส ๔๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยขัน้
รมผส ๓๐๙ ระเบียบวิธีวิจัย
แนะนา ๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๒๐๘ โรคหู คอ จมูกที่
เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย ๒ (๒-๐-๔)
- กลุ่มวิชาชีพ (แกน)
เดิม
รมผส ๒๐๗ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของระบบประสาทที่
สัมพันธ์กับความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย ๒ (๒-๐-๔)

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชา/คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/
โครงสร้างหน่วยกิต/คาอธิบาย
รายวิชา
ย้ายไปหมวดวิชาเลือกเสรี
เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/
คาอธิบายรายวิชา
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพ (แกน)
มากลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน

ปรับปรุง
หมายเหตุ
รมผส ๒๑๕ ประสาทวิทยาขั้น
เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา
พื้นฐานของการพูดและการได้ยิน ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ/
Basic neuroscience for
คาอธิบายรายวิชา
speech and hearing
๒ (๒-๐-๔)
ย้ายไปกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน

รมผส ๒๐๘ โรคหู คอ จมูกที่
เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย ๒ (๒-๐-๔)
รมผส ๒๑๑ หลักการของโสตสัมผัส รมผส ๒๑๖ หลักการของโสต
เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
วิทยา ๓ (๓-๐-๖)
สัมผัสวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
รายวิชา
รมผส ๒๑๒ พูดไม่ชัด ๓ (๓-๐-๖) รมผส ๒๑๗ พูดไม่ชัด ๓ (๓-๐-๖) เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
รายวิชา

๑๐๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

เดิม
รมผส ๓๐๑ หลักการฟื้นฟู
สมรรถภาพการฟัง ๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๓๐๒ หลักการประเมิน
แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดใน
เด็กที่มีภาษาและการพูดล่าช้า
๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๓๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกการ
ได้ยิน ๑ ๓ (๐-๙-๓)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ปรับปรุง
รมผส ๓๐๘ หลักการฟื้นฟู
สมรรถภาพการฟัง ๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๒๑๘ หลักการประเมิน
แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดใน
เด็กที่มีภาษาและการพูดล่าช้า
๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๒๑๙ ปฏิบัติงานคลินิกการ
ได้ยิน ๑ ๔ (๐-๑๒-๔)

รมผส ๓๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกการ
ได้ยิน ๒ ๓(๐-๙-๓)
รมผส ๓๑๓ ปฏิบัติงานคลินิกภาษา รมผส ๒๒๐ ปฏิบัติงานคลินิก
และการพูด ๑ ๓ (๐-๙-๓)
ภาษาและการพูด ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
รมผส ๓๑๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษา
และการพูด ๒ ๓ (๐-๙-๓)
รมผส ๓๑๕ ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟู
สมรรถภาพการฟัง ๒ (๐-๖-๒)

รมผส ๓๑๖ ปฏิบัติงานคลินิก
ฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
๒ (๐-๖-๒)
รมผส ๔๐๑ การให้คาปรึกษาผู้มี
รมผส ๓๑๗ การให้คาปรึกษาผู้มี
ความผิดปกติของการสื่อ
ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
ความหมาย
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๔๐๘ หัวข้อพิเศษ ๓(๓-๐-๖) รมผส ๔๐๙ สัมมนางานวิจัยด้าน
ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๔๙๖ งานวิจัยด้านความ
๑๑๐

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
รายวิชาภาษาไทย โดยไม่
กระทบคาอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
รวมรายวิชา/เปลี่ยนรหัสวิชา/
โครงสร้างหน่วยกิต/คาอธิบาย
รายวิชา
รวมรายวิชา รมผส ๓๑๑ กับ
รายวิชา รมผส ๓๑๒ เป็น
รายวิชา รมผส ๒๑๘
รวมรายวิชา/เปลี่ยนรหัสวิชา/
โครงสร้างหน่วยกิต/คาอธิบาย
รายวิชา
รวมรายวิชา รมผส ๓๑๓ กับ
รายวิชา รมผส ๓๑๔ เป็น
รายวิชา รมผส ๒๑๙
เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
รายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/
คาอธิบายรายวิชา

เปิดรายวิชาใหม่

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

เดิม

- กลุ่มวิชาเอก
๑) สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
เดิม
รมผส ๓๐๔ การวัดการได้ยินแบบ
พิเศษ ๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๓๐๕ หลักการของ
เครื่องช่วยฟัง ๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๔๐๒ การตรวจคลื่นไฟฟ้า
ของระบบประสาทการได้ยินขั้น
แนะนา ๓ (๒-๓-๕)
รมผส ๔๐๕ การอนุรักษ์การได้ยิน
๓ (๒-๓-๕)
รมผส ๔๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกการ
ได้ยิน ๓ ๓ (๐-๙-๓)
รมผส ๔๑๒ ปฏิบัติงานคลินิก
เครื่องช่วยฟัง ๓ (๐-๙-๓)
รมผส ๔๑๓ ปฏิบัติงานคลินิกการ
ได้ยิน ๔ ๔ (๐-๑๒-๔)
๒) สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด
เดิม
รมผส ๓๐๖ ปัญหาทางการเรียนรู้
และภาวะปัญญาอ่อน ๓ (๓-๐-๖)

รมผส ๓๐๗ ภาษาและการพูดใน
เด็กกลุ่มอาการออทิสติก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ปรับปรุง
ผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒ (๐-๖-๒)

หมายเหตุ

ปรับปรุง
รมผส ๓๑๘ การวัดการได้ยิน
แบบพิเศษ ๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๓๒๓ หลักการของ
เครื่องช่วยฟัง ๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๔๑๗ การตรวจคลื่นไฟฟ้า
ของระบบประสาทการได้ยินขั้น
แนะนา ๓ (๒-๓-๕)
รมผส ๔๑๘ การอนุรักษ์การได้ยิน
๓ (๒-๓-๕)
รมผส ๓๑๙ ปฏิบัติงานคลินิกการ
ได้ยิน ๒ ๓ (๐-๙-๓)
รมผส ๓๒๔ ปฏิบัติงานคลินิก
เครื่องช่วยฟัง ๓ (๐-๙-๓)
รมผส ๔๑๙ ปฏิบัติงานคลินิกการ
ได้ยิน ๓ ๔ (๐-๑๒-๔)

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุง
รมผส ๓๒๐ ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ภาษาและภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา
๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๓๒๑ ภาษาและการพูดใน
เด็กกลุ่มอาการออทิสติก

หมายเหตุ
เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/
คาอธิบายรายวิชา

๑๑๑

เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/
คาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ/คาอธิบาย

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

เดิม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ปรับปรุง

หมายเหตุ

๓ (๓-๐-๖)
Speech and language in
autistic children

๓ (๓-๐-๖)
Speech and language in
children with autism

รายวิชา

รมผส ๔๐๓ ความผิดปกติของการ
สื่อความหมายด้านระบบประสาท
ขั้นแนะนา ๓ (๓-๐-๖)
Introduction neurological
communication disorders
รมผส ๔๐๔ เสียงผิดปกติ
๓ (๒-๓-๕)
รมผส ๔๑๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษา
และการพูด ๓ ๓ (๐-๙-๓)
รมผส ๔๑๕ ปฏิบัติงานคลินิกภาษา
และการพูด ๔ ๓ (๐-๙-๓)
รมผส ๔๑๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษา
และการพูด ๕ ๔ (๐-๑๒-๔)

รมผส ๓๒๕ ความผิดปกติของ
การสื่อความหมายด้านระบบ
ประสาทขั้นแนะนา ๓ (๒-๓-๕)
Introduction to neurological
communication disorders
รมผส ๓๒๖ เสียงผิดปกติ
๓ (๒-๓-๕)
รมผส ๓๒๒ ปฏิบัติงานคลินิก
ภาษาและการพูด ๒ ๓ (๐-๙-๓)
รมผส ๔๒๐ ปฏิบัติงานคลินิก
ภาษาและการพูด ๓ ๓ (๐-๙-๓)
รมผส ๔๒๑ ปฏิบัติงานคลินิก
ภาษาและการพูด ๔
๔ (๐-๑๒-๔)

เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ/โครงสร้าง
หน่วยกิต

๕.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
เดิม

เปลี่ยนรหัสวิชา/ คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา/ชื่อวิชา/

ปรับปรุง
หมายเหตุ
รมผส ๔๑๐ ความรู้เรื่องคนพิการ ย้ายมาจากหมวดวิชาเฉพาะ
๒ (๒-๐-๔)
กลุม่ วิชาชีพพื้นฐาน /เปลี่ยน
รหัสวิชา

๑๑๒

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา

๑. ระดับปริญญาตรี
 หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
 หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาชีพพื้นฐาน
- วิชาแกน
- วิชาเอก
 หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานฯ กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับปริญญาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
(หลักสูตร ๔ ปี )

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๑๒๐ หน่วยกิต

๑๑๓

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
๓๙
๗
๑๑
๒๑
๘๘
๑๙
๔๗
๒๒
๖
๑๓๓

๓๓
๗
๑๑
๑๕
๘๘
๒๓
๔๓
๒๒
๖
๑๒๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ภาคผนวก ๖
รายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ

๑๑๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ภาคผนวกรายละเอียดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ

ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ** และอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ-นามสกุล นางกาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา
ยศ. / ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทางาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ศศ.ม.
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๑
วท.บ.
พยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๕
๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) พูดไม่ชัด
๒) เสียงผิดปกติ
๓) ภาษาและการพูดในเด็กประสาทหูพิการหลังใส่ประสาทหูเทียม
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑
๒
๓

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๒๑๒
รมผส ๓๐๑
รมผส ๓๑๕

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
พูดไม่ชัด
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
๑๑๕

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๐-๖-๒)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๔
๕
๖

รมผส ๔๐๔
รมผส ๔๐๗
รมผส ๔๑๕

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

เสียงผิดปกติขั้นแนะนา
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔

๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๐-๙-๓)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๒๑๗
รมผส ๓๐๘
รมผส ๓๑๖
รมผส ๓๒๖
รมผส ๔๐๗
รมผส ๔๒๐

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
พูดไม่ชัด
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
เสียงผิดปกติขั้นแนะนา
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓

๑๑๖

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๐-๖-๒)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๐-๙-๓)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๒. ชื่อ-นามสกุล นางกัลยาณี มกราภิรมย์
ยศ. / ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทางาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ปร.ด.
ประสาทวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๔
ศศ.ม.
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๗
วท.บ.
การพยาบาลและผดุงครรภ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๘
๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) เสียงผิดปกติ
๒) การพูดของผู้ที่มีปากแหว่งเพดานโหว่
๓) ภาษาและการพูดผิดปกติเนื่องมาจากระบบประสาทและสมอง
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
๑) Makarabhirom K, Prathanee B, Uppanasak N, Chowchuen B, Sampanthawong T. Cleft
Speech Type Characteristics in Patients with Clef Lip/ Palate in Lao PDR. J Med Assoc
Thai 2017; 100 (Suppl. 6) : s9-s15.
๒) Makarabhirom K, Prathanee B, Pummnum T, Uppanasak N, phanomwan Y,
Sampanthawong T. Speech Outcome for Cleft Lip/Palate Patients from Speech Camps.
the 2016 ASHA convention, November 16-19 2016, Philadelphia, USA (proceeding).
๓) Makarabhirom K, Prathaneel B, Suphawatjariyakul R, Yoodee P. Speech Therapy for
Children with Cleft Lip and Palate a Community-Based Speech Speech Therapy Model
with Speech Assistants. J Med Assoc Thai 2015; 98 (Suppl. 7) : s140-s150.
๔) Prathaneel B, Makarabhirom K, Pummnum Tawitree, Seepuaham Cholada, Jaiyong P,
Pradubwong S. Khon Kaen: Community-Based Speech Therapy Model for an Area

๑๑๗

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

Lacking in Speech Services for Clefts. Southeast Asia J Trop Med Public Health. 2014;
45(5): 1182-5.
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๒๐๔

๒

รมผส ๒๐๗

๓

รมผส ๒๐๙

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการพูดและการ
ได้ยิน
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบประสาทที่
สัมพันธ์กับความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะนา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๒๐๔

๒
๓

รมผส ๒๐๙
รมผส ๒๑๕

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการพูดและการ
ได้ยิน
ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะนา
ประสาทวิทยาขั้นพื้นฐานของการพูดและการได้ยิน

๑๑๘

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิตยา เกษมโกสินทร์ **
ยศ. / ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทางาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ศศ.ม.
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๙
วท.บ.
จิตวิทยาคลินิก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๒๘

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) Assessment and intervention in language disorders
๒) Assessment and therapy in adult who have communication Disorders
๓) Stuttering therapy
๔) Voice disorder and Acoustic analysis
๕) Epidemiology in communication disorders
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑) Present ผลงานวิจัย DIR/Floor time in school setting
๒) DIR/Floor time in Nonthapoom setting ในการประชุมวิชาการ 2017 Annual ICDL
International DIR/Floor time conference 9 พ.ย. 60
 ผลงานวิจัย
Lertsukprasert K, Kasemkosin N, Cheewareungroj W, Kasemsuwan L. Aural Rehabilitation
Program : 10 Year Experience of the Program at Ramathibodi Hospital. 2018 Vol.101

๑๑๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑
๒

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๒๐๑
รมผส ๒๐๔

๓
๔
๕

รมผส ๒๐๕
รมผส ๒๐๖
รมผส ๒๑๐

๖
๗

รมผส ๓๐๑
รมผส ๓๐๒

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

รมผส ๓๐๗
รมผส ๓๑๓
รมผส ๓๑๔
รมผส ๓๑๕
รมผส ๔๐๑

๑๓
๑๔
๑๕

รมผส ๔๐๔
รมผส ๔๑๕
รมผส ๔๑๖

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการพูดและการ
ได้ยิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด
พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการได้ยิน
ระบาดวิทยาของโรคที่สมั พันธ์กับความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดในเด็กที่
มีภาษาและการพูดล่าช้า
ภาษาและการพูดในเด็กกลุม่ อาการออทิสติก
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
การให้คาปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ขั้นแนะนา
เสียงผิดปกติขั้นแนะนา
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๕

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๐-๙-๓)
๒ (๐-๖-๒)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๔ (๐-๑๒-๔)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑
๒

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๑๐๑
รมผส ๒๐๔

๓
๔
๕

รมผส ๒๐๖
รมผส ๒๑๔
รมผส ๒๑๘

๖

รมผส ๓๑๐

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการพูดและการ
ได้ยิน
พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการได้ยิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด
หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดในเด็กที่มี
ภาษาและการพูดล่าช้า
ระบาดวิทยาและสถิติงานด้านความผิดปกติของการสื่อ
๑๒๐

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

รมผส ๓๐๘
รมผส ๓๒๑
รมผส ๒๒๐
รมผส ๓๒๒
รมผส ๓๑๖
รมผส ๓๑๗

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

รมผส ๓๒๖
รมผส ๔๐๙
รมผส ๔๒๐
รมผส ๔๒๑
รมผส ๔๙๖

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ความหมาย
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
ภาษาและการพูดในเด็กกลุม่ อาการออทิสติก
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
การให้คาปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ขั้นแนะนา
เสียงผิดปกติขั้นแนะนา
สัมมนางานวิจยั ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔
งานวิจัยด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย

๑๒๑

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๐-๑๒-๔)
๓ (๐-๙-๓)
๒ (๐-๖-๒)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๔ (๐-๑๒-๔)
๒ (๐-๖-๒)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๑. ชื่อ-นามสกุล นางปาริชาต คุณาธรรมรักษ์ **
ยศ. / ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทางาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ศศ.ม.
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๕
วท.บ.
กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๓๘
๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) Language disorders
๒) Motor speech disorders
๓) Aphasia
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
สุมาลี ดีจงกิจ, เจียมใจ จีระอัมพร, ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์, พรจิต จิตรถเวช, จุฑามาศ หันยอ. เจตคติของ
ผู้ปกครองต่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. รามาธิบดีเวชสาร; Vol.41 No.1/2018
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๓๐๒

๒
๓
๔
๕

รมผส ๓๐๖
รมผส ๓๑๓
รมผส ๓๑๔
รมผส ๔๐๓

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดในเด็กที่มี
ภาษาและการพูดล่าช้า
ปัญหาทางการเรียนรู้และภาวะปัญญาอ่อน
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
ความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านระบบประสาท
ขั้นแนะนา
๑๒๒

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๖
๗
๘
๙

รมผส ๔๐๘
รมผส ๔๑๔
รมผส ๔๑๕
รมผส ๔๑๖

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

หัวข้อพิเศษ
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๕

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๐-๙-๓)
๔ (๐-๑๒-๔)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๒๑๘

๒

รมผส ๓๒๐

๓
๔
๕

รมผส ๒๒๐
รมผส ๓๒๒
รมผส ๓๒๕

๖
๗
๘

รมผส ๔๐๙
รมผส ๔๒๐
รมผส ๔๒๑

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดในเด็กที่มี
ภาษาและการพูดล่าช้า
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาและภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
ความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านระบบประสาท
ขั้นแนะนา
สัมมนางานวิจยั ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔

๑๒๓

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๐-๑๒-๔)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๔ (๐-๑๒-๔)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรจิต จิตรถเวช **
ยศ. / ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทางาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ.
MA
Communicative Disorders and Sciences Wichita State University ๒๕๔๓
ศศ.บ.
ศึกษาศาสตร์คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕๓๘
๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) Fluency disorders
๒) Language disorders
๓) Articulation disorders
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
สุมาลี ดีจงกิจ, เจียมใจ จีระอัมพร, ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์, พรจิต จิตรถเวช, จุฑามาศ หันยอ. เจตคติของ
ผู้ปกครองต่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน. รามาธิบดีเวชสาร; Vol.41 No.1/2018
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑
๒
๓
๔

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๒๐๕
รมผส ๒๐๙
รมผส ๒๑๒
รมผส ๓๐๒

๕
๖

รมผส ๓๐๖
รมผส ๓๑๓

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด
ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะนา
พูดไม่ชัด
หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดในเด็กที่มี
ภาษาและการพูดล่าช้า
ปัญหาทางการเรียนรู้และภาวะปัญญาอ่อน
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
๑๒๔

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๗
๘
๙

รมผส ๓๑๔
รมผส ๔๐๘
รมผส ๔๑๔

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
หัวข้อพิเศษ
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓

๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑
๒
๓
๔

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๒๐๙
รมผส ๒๑๔
รมผส ๒๑๗
รมผส ๒๑๘

๕
๖

รมผส ๒๒๐
รมผส ๓๒๐

๗
๘
๙
๑๐

รมผส ๓๒๒
รมผส ๔๐๙
รมผส ๔๒๐
รมผส ๔๒๑

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด
พูดไม่ชัด
หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดในเด็กที่มี
ภาษาและการพูดล่าช้า
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาและภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
สัมมนางานวิจยั ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔

๑๒๕

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๐-๑๒-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๔ (๐-๑๒-๔)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๑. ชื่อ-นามสกุล นางวรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง **
ยศ. / ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทางาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ศศ.ม.
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๓
ศศ.บ.
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๓๖
๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) Speech and language intervention in children
๒) Childhood apraxia of speech
๓) Aphasia
๔) Construction speech and language test
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
๑) วรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง, ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม, ศุภิสรา สาดะระ, ธนันอรณ์ นิตาอมรเศรษฐ์. พัฒนาการ
การสื่อสารในเด็กพิการซ้าซ้อนบ้านนนทภูมิภายหลังได้รับการฝึกพูดเป็นเวลา ๑ ปี. รามาธิบดีเวชสาร;
2016;39:23-29.
๒) Wattanawongsawang W, Lentsukprasert K, Suvanich R, Thai Tone Expression in Preschool
Normal Children. Rama Med J. 2015;38;82-87.
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑
๒
๓

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๒๐๑
รมผส ๓๐๗
รมผส ๓๑๓

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ
ภาษาและการพูดในเด็กกลุม่ อาการออทิสติก
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
๑๒๖

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๔
๕
๖

รมผส ๓๑๔
รมผส ๓๑๕
รมผส ๔๐๑

๗

รมผส ๔๐๓

๘
๙
๑๐
๑๑

รมผส ๔๐๘
รมผส ๔๑๔
รมผส ๔๑๕
รมผส ๔๑๖

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
การให้คาปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อ
ความหมายขั้นแนะนา
ความผิดปกติของการสื่อความหมายด้าน
ระบบประสาทขั้นแนะนา
หัวข้อพิเศษ
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๕

๓ (๐-๙-๓)
๒ (๐-๖-๒)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๐-๙-๓)
๔ (๐-๑๒-๔)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๑๐๑
รมผส ๒๒๐
รมผส ๓๒๑
รมผส ๓๒๒
รมผส ๓๑๖
รมผส ๓๑๗

๗

รมผส ๓๒๕

๘

รมผส ๔๐๙

๙
๑๐

รมผส ๔๒๐
รมผส ๔๒๑

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
ภาษาและการพูดในเด็กกลุม่ อาการออทิสติก
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
การให้คาปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อ
ความหมายขั้นแนะนา
ความผิดปกติของการสื่อความหมายด้าน
ระบบประสาทขั้นแนะนา
สัมมนางานวิจยั ด้านความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔

๑๒๗

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๐-๑๒-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๒ (๐-๖-๒)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๔ (๐-๑๒-๔)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๑. ชื่อ-นามสกุล นางรัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล **
ยศ. / ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทางาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ.
ปร.ด.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๕๗
ศศ.ม.
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๒
วท.บ.
พยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๓
๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) การตรวจวินิจฉัยทางการได้ยิน
๒) งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินด้วยอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ
๑) รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล, สิทธิประภา อิสรางกูร ณ อยุธยา, วรรณิภา ชูชัย, จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์.
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกเครื่องช่วยฟังโรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีเวช
สาร; ๒๕๖๐;๓๖:๑๑-๒๒.
๒) รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล, ธนากิจ ชวยบุญชุม, นภมนต์ มงคลานันท์กุล, วรพันธ์ เปรมไกรสร. Newborn
hearing screening in Ramathibodi Hospital. รามาธิบดีเวชสาร; 2011;38:197-208.
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่

๑
๒

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

รมผส ๒๐๖
รมผส ๓๐๕

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการได้ยิน
หลักการของเครื่องช่วยฟัง

๑๒๘

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

๑
๒

รมผส ๒๐๖
รมผส ๓๒๓

พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการได้ยิน
หลักการของเครื่องช่วยฟัง

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๑๒๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวรดา ดารา
ยศ. / ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทางาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ศศ.ม.
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ป.บัณฑิต การพยาบาลอาชีวอนามัย
วท.บ.
พยาบาลและผดุงครรภ์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๓
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๒

๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) การประเมินผู้ป่วยประสาทหูเทียมในเด็กและผู้ใหญ่
๒) การประเมินและเลือกเครื่องช่วยฟังในเด็กและผู้ใหญ่
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัย
๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑
๒

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๓๐๑
รมผส ๓๑๑

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑
๒

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๓๐๘
รมผส ๒๑๘

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด

๑๓๐

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๑. ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุวิมล รื่นเจริญ **
ยศ. / ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ทางาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒. ประวัติการศึกษา (คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุด ถึงระดับปริญญาตรี)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
พ.ศ.
ศศ.ม.
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๒
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๒๕๓๗
พย.บ.
พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ๒๕๓๒
๓. งานวิจัยที่สนใจ หรือมีความชานาญการ
๑) Newborn hearing screening
๒) การตรวจวินิจฉัยการทรงตัว
๓) โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
๔. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘)
 ผลงานวิจัย
๑) Sueppong Gowachirapant, Suwimol Ruencharoen, Benyachalee Techasaensiri, Purisa
Wecharak, and Pattanee Winichagoon. Iodine supplementation in mildly iodine deficient
Thai pregnant women had no beneficial effect on offspring development. Journal of
Nutrition Association of Thailand Vol 53, No 1, Januart – June, 2018. (in press)
๒) Chanchai Jariengprasert, Suwimol Ruencharoen, and Montip Tiensuwan. The sensitivity and
specificity of vestibular evoked myogenic potential (VEMP) in the diagnosis of definite
Ménière’s disease patients. Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery 2017, 3,
009DOI: 10.24966/OHNS-010X/10009.

๑๓๑

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๕. ภาระงานสอน
๕.๑ ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ที่
๑

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๒๐๔

๒
๓
๔
๕
๖
๗

รมผส ๒๑๑
รมผส ๓๐๔
รมผส ๓๐๕
รมผส ๓๑๑
รมผส ๓๑๒
รมผส ๔๐๒

๘
๙
๑๐
๑๑

รมผส ๔๐๕
รมผส ๔๑๑
รมผส ๔๑๒
รมผส ๔๑๓

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการ
พูดและการได้ยิน
หลักการของโสตสัมผัสวิทยา
การวัดการได้ยินแบบพิเศษ
หลักการของเครื่องช่วยฟัง
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒
การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้
ยินขั้นแนะนา
การอนุรักษ์การได้ยิน
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓
ปฏิบัติงานคลินิกเครื่องช่วยฟัง
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๔

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๐-๙-๓)
๔ (๐-๑๒-๔)

๕.๒ ภาระงานสอนในหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วย
ที่
๑

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รมผส ๒๐๔

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รมผส ๒๑๖
รมผส ๒๑๙
รมผส ๓๑๘
รมผส ๓๑๙
รมผส ๓๒๓
รมผส ๓๒๔
รมผส ๔๑๗

๙
๑๐

รมผส ๔๑๘
รมผส ๔๑๙

ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการ
พูดและการได้ยิน
หลักการของโสตสัมผัสวิทยา
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑
การวัดการได้ยินแบบพิเศษ
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒
หลักการของเครื่องช่วยฟัง
ปฏิบัติงานคลินิกเครื่องช่วยฟัง
การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้
ยินขั้นแนะนา
การอนุรักษ์การได้ยิน
ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓

๑๓๒

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๔ (๐-๑๒-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๒-๓-๕)
๓ (๒-๓-๕)
๔(๐-๑๒-๔)

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ข. รายชื่ออาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ/ คุณวุฒิการศึกษา และ
คานาหน้า
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ศ.เกียรติคุณ นพ.
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
หลังปริญญา สาขาหู คอ
จมูก
Univ.of Pennsylvania
รศ.ดร.
Doctor of Philosophy
(Speech and Hearing
Science) Univ. of
Tennessee

๑

พูนพิศ อมาตยกุล

๒

สุมาลัย มารุ่งโรจน์

๓

พงษ์เทพ หารชุมพล

รศ.พลตรี

๔

อุษา ถนอมสิงห์

นาง

๕

ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์

ผศ.ดร.

๖

โยธิน รอดทอง

พันตรี

๗

สราวุธ สุธรรมาสา

รศ.

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ก.ศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc. (Occupational
Health and Safety)
๑๓๓

สังกัดหน่วยงาน
มูลนิธิวิทยาลัยราช
สุดา

College of
Education Texas
A&M
International
University
Laredo, Tesas
อิสระ

บริษัทออดิเมด
จากัด

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ
โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า

Aston
University, UK

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

๘

สุวิมล อุดมพิริยะศักย์

๙

อัญชลี ยิ้นซ้อน

๑๐

มลิวัลย์ ธรรมแสง

๑๑

กุลกันยา เจรียรกิตติมศักดิ์

๑๒

ปัทมลักษณ์ ลัทธนันท์

๑๓

สุวรรณี วังกานต์

ตาแหน่งทางวิชาการ/ คุณวุฒิการศึกษา และ
คานาหน้า
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
รศ.ดร.
-กศ.บ. เอกภาษาอังกฤษ
-ประกาศนียบัตรชั้นสูง
วิชาชีพเฉพาะสาขาการ
สอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน
น.ต.หญิง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
ดร.
Ph.D. (Special
Education
Administration)
นาง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย)
นาง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย)
นางสาว
Statistical Diploma

๑๔

สุไปรมา ลีลามณี

นางสาว

การศึกษามหาบัณฑิต

๑๕

แอนจี้ เตียว

นางสาว

Master of speech
pathology

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

๑๓๔

สังกัดหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหิดล

Gallaudet
University,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

The
international
statistical
institute and
the Indian
statistical
institute
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร์วิโรฒ
The University
of Melbourne

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

๑๖

กันตรัตน์ ไพรินทร์

๑๗
๑๘
๑๙

สถาปนา เนาวรัตน์
ธเนตร บัวแย้ม
พนิดา ธนาวิรัตนานิจ

๒๐

กนกพร กิติสุภรณ์พันธ์

๒๑

ชญาดา อานนท์เสถียร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ตาแหน่งทางวิชาการ/ คุณวุฒิการศึกษา และ
สังกัดหน่วยงาน
คานาหน้า
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
นางสาว
การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วิโรฒ
นาย
D.Ph.(ระบาดวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
(สาขาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย)
นาง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
นาง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย

๑๓๕

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ภาคผนวก ๗
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
และ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๖), (ฉบับที่ ๗)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษา และการรับ
นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๓๖

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๓๗

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๓๘

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๓๙

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๔๐

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๔๑

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๔๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๔๓

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๔๔

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๔๕

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๔๖

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๔๗

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๔๘

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๔๙

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๕๐

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๕๑

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๕๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๕๓

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๕๔

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๕๕

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๕๖

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๕๗

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๕๘

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๕๙

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๖๐

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๖๑

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๖๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๖๓

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๖๔

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๖๕

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๖๖

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๖๗

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๖๘

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ภาคผนวก ๘
คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการ
หรือผู้รับผิดชอบกระบวนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของส่วนงาน

๑๖๙

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๗๐

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๗๑

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๗๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๗๓

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ภาคผนวก ๙
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘
- หลักเกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย พ.ศ. ๒๕๕๗
- กฎกระทรวง เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๗๔

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๗๕

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๗๖

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๗๗

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๗๘

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๗๙

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๘๐

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๘๑

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๘๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๘๓

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๘๔

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๘๕

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๘๖

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๘๗

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๘๘

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๘๙

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๙๐

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๙๑

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๙๒

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๙๓

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๙๔

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๙๕

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๙๖

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๙๗

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๙๘

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๑๙๙

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๒๐๐

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

ระดับปริญญา  ตรี  ป.บัณฑิต  โท  ป.บัณฑิตชั้นสูง  เอก
มคอ.๒ หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต

๒๐๑

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ

