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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยราชสุดา ภาควิชาหูหนวกศึกษา
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
: Bachelor of Arts Program in Deaf Studies

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต(หูหนวกศึกษา)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (หูหนวกศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Deaf Studies)
ชื่อย่อ : B.A. (Deaf Studies)
๓. วิชาเอก
๓.๑ วิชาเอกเดี่ยว มี ๓ วิชาเอก ดังนี้
๓.๑.๑ วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก
๓.๑.๒ วิชาเอกภาษามือไทย
๓.๑.๓ วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา
๓.๒ วิชาเอกคู่ มี ๓ วิชาเอก ดังนี้
๓.๒.๑ วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทย
๓.๒.๒ วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓.๒.๓ วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษา
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๔.๑ วิชาเอกเดี่ยวไม่น้อยกว่า ๑๖๖ หน่วยกิต
๔.๒ วิชาเอกคู่ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ ปี
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๕.๒ ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษามือไทย เอกสารและตาราในวิชาหลักเป็นตารา
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน และนักศึกษาที่มีการได้ยินที่พูดและฟัง
ภาษาไทยได้ชัดเจน
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้วิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของวิทยาลัยราชสุดาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงและมีความร่วมมือกับสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษในการส่งนักศึ กษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาเดียวคือ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๖.๔ ที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๕๘
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔๘๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๘.๑ ครูสอนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
๘.๒ นักวิชาการทางการศึกษา
๘.๓ ล่ามภาษามือไทย
๘.๔ ช่างอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
๘.๕ เจ้าของธุรกิจทางด้านศิลปะและออกแบบ
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๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
๑
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๘
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓
ค.บ. (มัธยมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๐
๒
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
อาจารย์รานี เสงี่ยม
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๔๔
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๓๕
๓
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ค.ด. (อุดมศึกษา)
อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๔
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร : ๒๕๓๑
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๒๖
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์ของ
๑๐.๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนโสตศึกษาต่างๆ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โรงพยาบาล
ศาล ฯลฯ
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการในการประชุมสหประชาชาติ
รัฐบาลจึงต้องรับรองสิทธิของคนพิการในการทางานให้เสมอภาคกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจเลือก เข้าถึง และได้รับ
การยอมรับในตลาดแรงงานและสภาพการทางานร่วมกับคนอื่น ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และให้โอกาสที่เท่า
เทียมและค่าตอบแทนการทางานที่เสมอภาค ส่งเสริมโอกาสการจ้างงานและความก้าวหน้าในงานอาชีพสาหรับคน
พิการในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ได้มีการออกกฏกระทรวงกาหนดให้หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนจ้างคนพิการ
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เข้ า ท างานตามอั ต ราส่ ว นที่ ก าหนด ซึ่ ง การจ้ า งงานในตลาดแรงงานจะเกิ ด ขึ้ น ได้ คนพิ ก ารจะต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถสอดคล้องกับตาแหน่งงาน ดังนั้น การผลิตบุคลากรที่จะไปพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้จึงเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้กาหนดวิสัยทัศน์คือ “จัดการศึกษาสาหรับคนพิการโดยคานึงถึงความเท่าเทียมและคุ ณภาพในการ
เข้ารับการศึกษา โดยการช่วยเหลือให้นักศึกษาได้ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เต็มศักยภาพและมีงานทา”
โดยกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่จะจัด สรรโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาพิการที่มีศักยภาพได้เข้าเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีสถาบัน ระดับอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาพิการได้เข้าเรียน แต่ผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินมีโอกาสน้อยกว่าคนพิการประเภทอื่น เนื่องจากสถาบันต่างๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน รวมทั้งการจัดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ล่ามภาษามือ และสื่อสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา สถานศึกษาเฉพาะความพิการและโรงเรียนเรียนร่วมจึงยังขาดครูที่มีความรู้
และทักษะในการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่ งบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะช่ว ย
พัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้มีพื้นฐานทางการศึกษาที่มากเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
หรือมีทักษะในการดาเนินชีวิตที่ดีมากขึ้น
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑, ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
มี ก ารจั ด ท ารายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาคุ รุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ โดยเน้นการผลิตครูระดับปฐมวัยและประถมศึกษาที่มีความรู้และทักษะในการสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน และการพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้เพียงพอในการประกอบอาชีพ
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบัณฑิตหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินให้สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า ทั้งยังช่วยทาให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่ง
จะเป็นอนาคตของชาติได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้รับการยอมรับ ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจที่สาคัญของวิทยาลัยราชสุดาคือการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ได้แก่
รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล
- มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
- มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
- มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๕

มคอ.๒

รายวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
- ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
- ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
- ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
- ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
รายวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
- ศศภอ ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน ได้แก่
- ไม่มี ๑๓.๓ การบริหารจัดการ
- มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ในภาควิชา เพื่อกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
รวมทั้งพิจารณาสิ่งที่ต้องพัฒนาในแต่ละรายวิชา กาหนดวัน และเวลาสอน
- อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบรายวิ ช าจั ดท าประมวลการสอนรายวิช าเพื่ อให้ ก รรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
พิจารณา งานบริการการศึกษาจัดทาตารางการเรียนการสอน ประสานงานกับงานโสตทัศนูปกรณ์ งานล่ามภาษา
มือ งานอาคารสถานที่ รวมทั้งการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
- ส าหรับ รายวิชานอกคณะ งานบริการการศึกษาจะประสานงานกับคณะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ และคณะอื่นๆ ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยแจ้ง
จานวนนักศึกษาที่ลงเรียน กาหนดวัน เวลาที่สอนให้คณะที่จั ดการเรียนการสอนทราบสาหรับวิชาที่วิทยาลัยราช
สุดาเปิดสอนให้นักศึกษาคณะอื่น ก็จะกาหนดจานวนผู้เรียน วัน เวลาสอนให้กองบริหารการศึกษาและบันทึกใน
ระบบของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการจาเป็นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนหูหนวก บนพื้นฐานแนวคิด
ที่จะพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยพัฒนาผู้เรียนทั้งกาย จิตและปัญญา เกิดความเข้าใจด้านในของตัวเอง มี
จิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยการให้ผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินเรียนร่วมกับคนที่มีการได้ยิน เพื่อเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของคน
หูหนวกและคนที่มีการได้ยิน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการการศึกษาสาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน การเป็น
ล่ามภาษามือ และการประกอบอาชีพอิสระเครื่องเคลือบดินเผา สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้
๑.๒.๑ มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง
ต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๒ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทางานร่วมกันกับ
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
๑.๒.๓ มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
๑.๒.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
๑.๒.๕ มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ
วิชาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๒.๖ มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง : การพัฒนาและปรับปรุงคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖ ปี
แผนพัฒนาปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
๑. การพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนให้สอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน

๒. การพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการ
ของสังคม

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

๑. ประเมินหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอน
๒. ศึกษาวิจัยรูปแบบการสอน
สาหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน
๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ใน
การสอนเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน
๑. การเพิ่มอัตราอาจารย์ใน
หลักสูตรและพัฒนาคุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการเพื่อให้
สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ทุกปี
และหลากหลายสาขา
๒. การทบทวนและปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาทุกปีการศึกษา

๑. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
เมื่อครบวงรอบ และผลการประเมิน
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
๒. รายงานผลการวิจัย
๓. ความพึงพอใจในการเข้ารับการ
อบรมหรือศึกษาดูงาน

๑. จานวนอาจารย์ คุณวุฒิ และ
ตาแหน่งทางวิชาการ
๒. ความพึงพอใจของนายจ้างหรือ
หน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าทางาน
๓. ผลการสารวจความต้องการ
บัณฑิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สานักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียน สานักบริหาร
งานการศึกษาพิเศษ สภาการศึกษา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน
และสถานประกอบการ
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษาการดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
: ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
: มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
: ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน และเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
๒.๑.๑ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรเทียบโอนในวันเวลาราชการ
๒.๑.๒ งดการจั ดการเรี ย นการสอนในวั น เสาร์ -อาทิ ต ย์ และวั น หยุ ด ตามประกาศของรั ฐ บาลหรื อ
มหาวิทยาลัยมหิดล แต่อาจมี การจัดการเรียนการสอนเสริมในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ตามความจาเป็นในแต่ละ
รายวิชา และได้รับการอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดเป็นครั้งคราวจากวิทยาลัย
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ ผู้ที่มีการได้ยิน (รับเฉพาะวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก และวิชาเอกการศึกษาของคน
หูหนวกและล่ามภาษามือไทย) มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) เป็นคนที่มีการได้ยิน ที่พูดและฟังภาษาไทยได้ชัดเจน
๒) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
๒.๒.๒ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) เป็นคนหูหนวก
๒) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
๓) เป็นผู้ที่ใช้ภาษามือไทยได้อยู่ในระดับดี
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการสอบ
คัดเลือกนักศึกษา
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
การขาดทักษะและความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษามือไทย การดารงชีวิตในสังคม และ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและมีการได้ยิน
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
๑) ความรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษามือไทย
๑) การจัดให้มีวิชาปรับพื้นฐาน
๒) การดารงชีวิตในสังคม และการสร้างสัมพันธภาพ ๒) การจัดกิจกรรมเสริมร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่มีความ
กับผู้อื่น
บกพร่องทางการได้ยินและมีการได้ยิน
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๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ปีการศึกษา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑๐๐
จานวนที่คาดว่าจะรับ
จานวนที่คาดว่าจะจบ
จานวนสะสม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
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๒๕๖๐
๑๐๐
๒๐๐

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับตลอดหลักสูตร(หน่วย: บาท)
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๑.๑ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เฉพาะนักศึกษาใหม่
๑.๒ ค่าธรรมเนียมประจาภาคการศึกษา
รวมประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสิ้น
๒. ค่าหน่วยกิต
๒.๑ รายวิชาบรรยาย/สัมมนา
- กลุม่ เรียนวิชาชีพครู
- กลุ่มเรียนวิชาเอกศิลปกรรมฯ
๒.๒ รายวิชาปฏิบัติ
- กลุ่มเรียนวิชาชีพครู
- กลุ่มเรียนวิชาเอกศิลปกรรมฯ
รวมประมาณการค่าหน่วยกิตทั้งสิ้น
๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ
๓.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร
๓.๒ ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม
เมื่อลงทะเบียนรายวิชา รสหศ ๔๘๙ รสหศ ๕๙๐
รสหศ ๕๖๑ และ รสหศ ๕๖๒
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการจัดบริการสนับสนุนด้านการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการ
เรียกเก็บเฉพาะนักศึกษาพิการ
รวมประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ
ประมาณการรายรับรวมตลอดหลักสูตร
ประมาณการรายรับต่อหัวตลอดหลักสูตร

๒๕๖๑
๑๐๐
๒๐๐

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

บาท
บาท
บาท

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

บาท
บาท

xxxxxxxxxx

บาท

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

บาท
บาท
บาท

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

บาท
บาท

๒.๖.๒ งบประมาณการรายจ่ายตลอดหลักสูตร (หน่วย : บาท)
๑. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษภายนอก
๒. ค่าสาธารณูปโภค
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๑๐
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๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอนรายวิชา
xxxxxxxxxx บาท
๔. ค่าศึกษาดูงาน
xxxxxxxxxx บาท
๖. ค่าฝึกภาคสนาม
xxxxxxxxxx บาท
๗. ค่าครุภัณฑ์
- ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
xxxxxxxxxx บาท
- ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์
xxxxxxxxxx บาท
๘. ค่ารายจ่ายกิจกรรมเสริมความเป็นครู
xxxxxxxxxx บาท
๙. ค่าบริหารจัดการหลักสูตร
xxxxxxxxxx บาท
๑๐. ค่าหนังสือ ตาราและวารสาร
xxxxxxxxxx บาท
๑๑. ค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา
xxxxxxxxxx บาท
ประมาณการรายจ่ายรวมตลอดหลักสูตร
xxxxxxxxxx บาท
ประมาณการรายจ่ายต่อหัวตลอดหลักสูตร
xxxxxxxxxx บาท
๒.๗ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษาและการรับนักศึกษา
ในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๓
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตรวิชาชีพครู
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้ างหลักสูต ร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๔ ปรากฏดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
๑๐ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๑๑ หน่วยกิต
๓. กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๑๓๐ หน่วยกิต
๑. วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
๑.๑ สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๙ หน่วยกิต
๑.๒ สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
๖ หน่วยกิต
๒. วิชาชีพครู
๔๘ หน่วยกิต
๓. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
๘๒ หน่วยกิต
๓.๑ วิชาเอกเดี่ยว
ไม่น้อยกว่า
๗๒ หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๑

๓.๒ วิชาเอกคู่
๓.๓ วิชาการสอนวิชาเอก
๓.๔ วิชาเลือก
๔. วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา
(สาหรับวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์
ด้านเครื่องเคลือบดินเผาไม่ต้องเรียน
วิชาชีพครู)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

มคอ.๒

ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓๖
ไม่น้อยกว่า
๖
ไม่น้อยกว่า
๔
ไม่น้อยกว่า
๑๓๐

ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตร
(๑) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๖๖ หน่วยกิต
(๒) โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา คือ ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต ๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๓๐ หน่วยกิต และ ๓) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตโดย มี
โครงสร้างดังนี้
หลักสูตร ศศ.บ. (หูหนวกศึกษา) (ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ หน่วยกิต)
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒) หมวดวิชาเฉพาะ

๓๐ หน่วยกิต
๑๓๐ หน่วยกิต

๓) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

๒.๑ วิชาปรับพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต) *

๒.๒ กลุ่มวิชาชีพครู (๔๘ หน่วยกิต)
๒.๓ กลุ่มวิชาเอก (๗๒ หน่วยกิต)
(ยกเว้นวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์
ด้านเครื่องเคลือบดินเผาเรียน
๑๓๐ หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

๒.๓.๑ กลุ่มวิชาเอกเดี่ยวเลือก ๑ วิชาเอก จาก
๑) การศึกษาของคนหูหนวก
๒) ภาษามือไทย

(๗๒ หน่วยกิต)
(๗๒ หน่วยกิต)

๒.๓.๒ กลุ่มวิชาเอกคู่เลือกศึกษา ๑ วิชาเอกคู่ จาก
๑) การศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทย
(๗๒ หน่วยกิต)
๒) การศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา (๗๒ หน่วยกิต)
๓) การศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษา
(๗๒ หน่วยกิต)

หมายเหตุ :เงื่อนไขการเลือกวิชาเอกเดี่ยวและเอกคู่
๑. นักศึกษาหูหนวกเลือกศึกษาได้ดังนี้
๒.๓.๓ วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา (๑๓๐ หน่วยกิต)
๑.๑ กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว ๑) การศึกษาของคนหูหนวก
๒) ภาษามือไทย
* ๑) นักศึกษาหูหนวกต้องศึกษารายวิชาปรับพื้นฐานจานวน ๓ รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้
๓) ศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา
- รสหศ ๑๐๖ ภาษาไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๑.๒ กลุ่มวิชาเอกคู่
๑) การศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทย
- รสหศ ๑๐๗ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๒) การศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- รสหศ ๑๑๖ คณิตศาสตร์ปรับพืน้ ฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓) การศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษา
* ๒) นักศึกษาที่มีการได้ยินต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานจานวน ๒ รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้
(ผู้ที่เลือกศึกษาวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผาไม่ต้องศึกษาวิชาชีพครู
- รสหศ ๑๐๘ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน : คาศัพท์
๒. นักศึกษาที่มีการได้ยินเลือกศึกษาได้ดังนี้
- รสหศ ๑๐๙ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน: ไวยากรณ์
๒.๑ กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว ๑) การศึกษาของคนหูหนวก
าเอกคูน่ ชอบจากสภามหาวิ
๑) การศึกทษาของคนหู
นวกและล่มามภาษามื
อไทย เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
หลักสูตรปรับ๒.๒
ปรุงนีกลุ
้ ได้่มรวิับชความเห็
ยาลัยมหิดล หในคราวประชุ
ครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗

๑๓
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๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร

มมศท
MUGE
มมศท
MUGE
มมศท
MUGE

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดของหมวดศึกษาทั่วไปจานวน
๑๖ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาแกนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๗ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๑๐๑
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑ - ๒ - ๓)
101
General Education for Human Development
๑๐๒
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
102
Social Studies for Human Development
๑๐๓
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑ - ๒ - ๓)
103
Arts and Sciences for Human Development
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา

๙ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)

สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสศท ๑๐๐
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับคนหูหนวก ๑
RSGE
100
Introductory University English for Deaf Students 1
รสศท ๑๐๑
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับคนหูหนวก ๒
RSGE
101
Introductory University English For Deaf Students 2
รสศท ๑๐๒
ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง : การอ่าน
RSGE
102
Thai as a Second Language : Reading

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
วิชาภาษาไทย ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ศศภท ๑๐๐
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒ - ๒ - ๕)
LATH 100
Art of Using Thai Language for Communication
วิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๖ หน่วยกิต (๒ รายวิชา) ตามระดับคะแนนที่คณะศิลปศาสตร์จัดสอบวัดความรู้
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
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
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๑๔

ศศภอ
LAEN
ศศภอ
LAEN

๑๐๕
105
๑๐๖
106

ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4
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๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๒. กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาหนด
๑๔ หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๓ หน่วยกิต
เลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน ๑
รายวิชา ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สวศท ๑๐๐
โลกและธรรมชาติ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
ENGE 100
The Earth and Nature
สวศท ๑๐๔
ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
๓ (๓ - ๐ - ๖)
ENGE 104
Danger and Safety in Daily Life
สวศท ๑๐๕
บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
๓ (๓ - ๐ - ๖)
ENGE 105
Integrating Health and Environment
ทสคพ ๑๕๕
การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
ITCS
155
Computer Applications
รสศท ๑๐๔
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSGE
104
Computer and Information Technology for the Deaf
๒.๒ กลุ่มวิชาภาษา
๓ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสศท ๑๐๓
ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง : การเขียน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSGE
103
Thai as a Second Language : Writing
สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาของมหาวิทยาลัย จานวน ๑
รายวิชา ๓ หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๕

๒.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสศท ๑๐๕
มนุษย์กับวัฒนธรรมสาหรับคนหูหนวก
RSGE
105
Man and Culture for the Deaf
ศศพฐ ๑๔๗
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
LAFE
147
Psychology for Better Life
สมสค ๓๐๒
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
SHSS
302
Man and Environment
สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
ศศพฐ ๑๔๗
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
LAFE
147
Psychology for Better Life
สมสค ๓๐๒
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
SHSS
302
Man and Environment
และเลือกศึกษาอีก ๑ รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รสศท ๑๐๕
มนุษย์กับวัฒนธรรมสาหรับคนหูหนวก
RSGE
105
Man and Culture for the Deaf
สมมน ๑๑๐
มนุษย์กับวัฒนธรรม
SHHU 110
Man and Culture

มคอ.๒

๗ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๓ (๓ - ๐ - ๖)
๒ (๒ - ๐ - ๔)

๓ (๓ - ๐ - ๖)
๒ (๒ - ๐ - ๔)

๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๒ - ๐ - ๔)

๒.๔ กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
อย่างน้อย ๑ หน่วยกิต
เลือกศึกษา ๑ รายวิชา อย่างน้อย ๑ หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสุขภาพ
และนันทนาการ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอน
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
๑. วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๙ หน่วยกิต
รสหศ ๑๐๖
ภาษาไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 106
Remedial Thai Language for Deaf Students
รสหศ ๑๐๗
ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 107
Remedial Thai Sign Language for Deaf Students
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๖

*รสหศ
RSDS

๑๑๖
116

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Remedial Mathematics for Deaf Students

สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
รสหศ ๑๐๘
ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน :
คาศัพท์
RSDS 108
Remedial Thai Sign language for hearing students :
Vocabulary
รสหศ ๑๐๙
ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน:
ไวยากรณ์
RSDS 109
Remedial Thai Sign language for hearing students :
Grammar

๖ หน่วยกิต
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕)

๒. วิชาชีพครู
*รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS

๒๐๕
205
๒๐๖
206
๒๐๗
207
๓๐๐
300
๓๐๑
301
๓๔๕
345
๓๖๑
361
๓๖๗
367

๔๘ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Information Technology and Educational Innovation
ทฤษฎีทางการศึกษาและวิชาชีพครู
๓ (๓ – ๐ – ๖)
Educational Theories and Professional Teacher
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Educational Management for Children with Special Needs
การบริหารจัดการห้องเรียน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Classroom Management
การบริหารทางการศึกษาและกฎหมายการศึกษา
๓ (๓ – ๐ – ๖)
Educational Administration and Educational Law
การแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
Guidance in Special Education School
จิตวิทยาสาหรับครู
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Psychology for Teachers
การพัฒนาหลักสูตร
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Curriculum Development

* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๗

รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS

๓๖๙
369
๔๖๒
462
๔๖๓
463
๔๖๙
469
๕๖๑
561
๕๖๒
562

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

การจัดการเรียนรู้
Learning Organization
การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(Part-Time) Professional Teaching Practice
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
(Full-Time) Teaching Practicum in School 1
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
(Full-Time) Teaching Practicum in School 2

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๖ (๐ - ๓๐ - ๑๕)
๖ (๐ - ๓๐ - ๑๕)

๓. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า ๘๒ หน่วยกิต
๓.๑ กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
๓.๑.๑ วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก
ให้นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๑๑๑
ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 111
Introduction to Thai Sign Language
รสหศ ๒๑๒
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 212
Introduction to Deaf History and Culture
รสหศ ๒๑๔
ศิลปวิจักษณ์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 214
Art Appreciation
รสหศ ๒๑๖
การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 216
Independent Living for the Deaf
รสหศ ๒๑๗
เทคโนโลยีกับคนพิการ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
RSDS 217
Technology and People with Disabilities
รสหศ ๒๑๘
ดนตรีกับคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 218
Music and the Deaf

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๘

รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ

๒๒๐
220
๒๒๔
224
๒๒๖
226
๒๒๗
227
๒๓๕
235
๒๖๑
261
๒๖๒
262
๒๖๓
263
๓๐๙

RSDS

309

*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS

๓๑๒
312
๓๖๕
365

รสหศ
RSDS

๓๖๖
366

*รสหศ
RSDS

๔๐๐
400

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

วัฒนธรรมคนหูหนวก
Deaf Culture
ประวัติศาสตร์คนหูหนวก
Deaf History
ละครสาหรับเด็กหูหนวก
Drama for Deaf Children
ยูริธมี
Eurhythmy
การผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็กหูหนวก
Literary Works Production for Deaf Children
ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
Art for Teachers : Drawing
ศิลปะสาหรับครู : การระบายสี และงานปั้น
Art for Teachers : Painting and Modeling
ศิลปะสาหรับเด็ก
Arts for Children
การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก ระดับ
ประถมศึกษา
Teaching Thai as a second Language for Deaf Children
in Elementary Education
การสอนวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก
Teaching Deaf Culture and History
การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
Teaching Mathematics for Deaf Children in Elementary
Education
การสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
Teaching Science for Deaf Children in Elementary
Education
การสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
Teaching English for Deaf Children in Elementary Education

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕)

* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๙

*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS

๔๐๑
401
๔๖๐
460

*รสหศ
RSDS

๕๖๓
563

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๑ - ๔ - ๔)

การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนหูหนวก
Life-long Education for the Deaf
การสอนสังคมศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
Teaching Social Studies for Deaf Children in Elementary
Education
สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
Seminar on Teaching Practicum in Schools

สาหรับนักศึกษาหูหนวก
*รสหศ ๒๐๘
ภาษาไทยสาหรับข้อมูลข่าวสารและสังคม
RSDS 208
Thai for Information and Society
*รสหศ ๒๐๙
การอ่านภาษาไทยเชิงวิชาการ
RSDS 209
Academic Thai Reading
*รสหศ ๓๐๘
การเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
RSDS 308
Academic Thai Writing
สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
รสหศ ๒๕๑
ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑
RSDS 251
Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 1
รสหศ ๒๕๓
ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
RSDS 253
Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 2
รสหศ ๓๕๓
ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๓
RSDS 353
Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 3

รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS

๑๑๑
111
๒๐๘
208

๓ (๒ - ๒ - ๕)

๔ (๒ - ๔ - ๖)

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓.๑.๒ วิชาเอกภาษามือไทย
ให้นักศึกษาวิชาเอกภาษามือไทยเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Introduction to Thai Sign Language
ภาษาไทยสาหรับข้อมูลข่าวสารและสังคม
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Thai for Information and Society

* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๐

*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS

๒๐๙
209
๒๑๒
212
๒๑๔
214
๒๑๖
216
๒๑๗
217
๒๑๘
218
๒๒๖
226
๒๒๗
227
๒๓๑
231
๒๓๒
232
๒๓๔
234
๒๓๕
235
๒๓๖
236
๒๖๓
263
๓๐๘
308

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

การอ่านภาษาไทยเชิงวิชาการ
Academic Thai Reading
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
Introduction to Deaf History and Culture
ศิลปวิจักษณ์
Art Appreciation
การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
Independent Living for the Deaf
เทคโนโลยีกับคนพิการ
Technology and People with Disabilities
ดนตรีกับคนหูหนวก
Music and the Deaf
ละครสาหรับเด็กหูหนวก
Drama for Deaf Children
ยูริธมี
Eurhythmy
ลักษณะทางไวยากรณ์ที่สาคัญในภาษามือไทย
Grammatical Features in Thai Sign Language
การสะกดอักษรนิ้วมือและจานวนในภาษามือไทย
Fingerspelling and Number in Thai Sign Language
การเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษา
Language Acquisition and Language Development
การผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็กหูหนวก
Literary Works Production for Deaf Children
ภาษาศาสตร์เปรียบต่าง : ภาษามือไทยและภาษาไทย
Contrastive Linguistics : Thai Sign Language and Thai
ศิลปะสาหรับเด็ก
Arts for Children
การเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
Academic Thai Writing

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

* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๑

*รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS

๓๑๑
311
๓๑๓
313
๓๑๕
315
๓๓๑
331
๓๓๒
332
๓๖๔
364
๔๔๖
446
๕๖๓
563

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

การสอนแบบทวิภาษา
Bilingual Teaching
ภาษามือไทยระดับปฐมวัย
Thai Sign Language in Early Childhood Education
ภาษามือไทยระดับประถมศึกษา
Thai Sign Language in Elementary Education
การจับใจความและการบันทึก
Note-Taking and Summarizing
การพัฒนาทักษะภาษามือไทย
Thai Sign Language Skill Development
การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย
Teaching Deaf Children at Early Childhood
วิธีการประเมินทักษะการใช้ภาษามือ
Methods of Evaluating Sign Language Skills
สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
Seminar on Teaching Practicum in Schools

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๔ (๒ - ๔ - ๖)

๓.๑.๓ วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทย
ให้นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทยเลือกเรียนรายวิชาใน
กลุ่มวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก จานวน ๓๖ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๑๑๑
ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 111
Introduction to Thai Sign Language
รสหศ ๒๑๒
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 212
Introduction to Deaf History and Culture
รสหศ ๒๑๔
ศิลปวิจักษณ์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 214
Art Appreciation
รสหศ ๒๑๖
การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 216
Independent Living for the Deaf
รสหศ ๒๑๗
เทคโนโลยีกับคนพิการ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
RSDS 217
Technology and People with Disabilities
* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๒

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ

๒๑๘
218
๒๒๖
226
๒๖๑
261
๒๖๒
262
๒๖๓
263
๓๐๙

RSDS

309

รสหศ
RSDS

๓๖๕
365

รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS

และเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาล่ามภาษามือไทยต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๒๕๐
ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
250
Spoken Thai for Sign Language Interpreters 1
๒๕๑
ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
251
Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 1
๒๕๒
ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
252
Spoken Thai for Sign Language Interpreters 2
๒๕๓
ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
253
Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 2
๒๕๔
ภาษามือในประเทศไทย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
254
Sign Languages in Thailand
๓๕๐
ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๑
๓ (๓ – ๐ – ๖)
350
Theoretical and Professional Issues in Sign Language
Interpreting 1

* รายวิชาใหม่

ดนตรีกับคนหูหนวก
Music and the Deaf
ละครสาหรับเด็กหูหนวก
Drama for Deaf Children
ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
Art for Teachers : Drawing
ศิลปะสาหรับครู : การระบายสี และงานปั้น
Art for Teachers : Painting and Modeling
ศิลปะสาหรับเด็ก
Arts for Children
การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก ระดับ
ประถมศึกษา
Teaching Thai as a second Language for Deaf Children
in Elementary Education
การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
Teaching Mathematics for Deaf Children in Elementary
Education

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๓

รสหศ
RSDS

๓๕๑
351

รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS

๓๕๒
352
๓๕๓
353
๓๕๔
354
๓๕๖
356
๓๕๗
357
๕๖๓
563

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Theoretical and Professional Issues in Sign Language
Interpreting 2
ภาษาพูดไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๓
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Spoken Thai for Sign Language Interpreters 3
ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๓
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 3
ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๑
๓ (๑ - ๔ - ๔)
Practical Experience in Sign Language Interpreting 1
ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๒
๓ (๑ - ๔ - ๔)
Practical Experience in Sign Language Interpreting 2
ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๓
๓ (๑ - ๔ - ๔)
Practical Experience in Sign Language Interpreting 3
สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๔ (๒ - ๔ - ๖)
Seminar on Teaching Practicum in Schools

๓.๑.๔ วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยีการศึกษาเลือกเรียนรายวิชา
ในกลุ่มวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก จานวน ๓๖ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๑๑๑
ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 111
Introduction to Thai Sign Language
รสหศ ๒๑๒
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 212
Introduction to Deaf History and Culture
รสหศ ๒๑๔
ศิลปวิจักษณ์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 214
Art Appreciation
รสหศ ๒๑๖
การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 216
Independent Living for the Deaf
รสหศ ๒๑๗
เทคโนโลยีกับคนพิการ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
RSDS 217
Technology and People with Disabilities
* รายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๔

รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ

๒๑๘
218
๒๒๖
226
๒๖๑
261
๒๖๒
262
๒๖๓
263
๓๐๙

RSDS

309

รสหศ
RSDS

๓๖๕
365

รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ดนตรีกับคนหูหนวก
Music and the Deaf
ละครสาหรับเด็กหูหนวก
Drama for Deaf Children
ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
Art for Teachers : Drawing
ศิลปะสาหรับครู : การระบายสี และงานปั้น
Art for Teachers : Painting and Modeling
ศิลปะสาหรับเด็ก
Arts for Children
การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก ระดับ
ประถมศึกษา
Teaching Thai as a second Language for Deaf Children
in Elementary Education
การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
Teaching Mathematics for Deaf Children in Elementary
Education

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕)

และเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๒๗๐
หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓ (๓ - ๐ - ๖)
270
Principles and Theories in Educational Technology
๒๗๒
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
272
Media for Educational Technology
๒๗๓
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
273
Assistive Technology in Education for People with
Disabilities
๒๗๔
หลักการออกแบบงานกราฟิก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
274
Principles of Graphic Design
๒๗๕
การใช้งานโปรแกรมกราฟิก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
275
Using Graphic Software

* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๕

รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS

๒๗๖
276
๓๗๐
370
๓๗๑
371
๓๗๒
372
๓๗๓
373
๔๑๘
418
๔๗๖
476
๕๖๓
563

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

การสร้างภาพเคลื่อนไหว
Animation Creation
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Production of Multimedia for Education
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Development of Computer Aided Instruction
การพัฒนาเว็บไซต์
Web Development
การเรียนการสอนแบบ E-Learning
E-Learning Instruction
การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Management of Information Technology Education.
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Information Technology in Education Project
สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
Seminar on Teaching Practicum in Schools

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๔ (๒ - ๔ - ๖)

๓.๑.๕ วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษา
ให้นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม
วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก จานวน ๓๖ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๑๑๑
ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 111
Introduction to Thai Sign Language
รสหศ ๒๑๒
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 212
Introduction to Deaf History and Culture
รสหศ ๒๑๔
ศิลปวิจักษณ์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 214
Art Appreciation
รสหศ ๒๑๖
การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 216
Independent Living for the Deaf
รสหศ ๒๑๗
เทคโนโลยีกับคนพิการ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
RSDS 217
Technology and People with Disabilities
* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๖

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ

๒๑๘
218
๒๒๖
226
๒๖๑
261
๒๖๒
262
๒๖๓
263
๓๐๙

ดนตรีกับคนหูหนวก
Music and the Deaf
ละครสาหรับเด็กหูหนวก
Drama for Deaf Children
ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
Art for Teachers : Drawing
ศิลปะสาหรับครู : การระบายสี และงานปั้น
Art for Teachers : Painting and Modeling
ศิลปะสาหรับเด็ก
Arts for Children
การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก ระดับ
ประถมศึกษา
Teaching Thai as a second Language for Deaf Children
in Elementary Education
การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
Teaching Mathematics for Deaf Children in Elementary
Education

RSDS

309

รสหศ
RSDS

๓๖๕
365

*รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS

และเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาศิลปศึกษาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๒๒๘
การถ่ายภาพพื้นฐาน
228
Basic Photography
๒๒๙
การจัดนิทรรศการ
229
Exhibition
๒๘๑
การออกแบบขั้นแนะนา
281
Introduction to Design
๒๘๒
การวาดเส้นพื้นฐาน ๑
282
Basic Drawing 1
๒๘๓
การวาดเส้นพื้นฐาน ๒
283
Basic Drawing 2
๒๘๕
ศิลปะปฏิบัติ ๒ มิติ
285
2 Dimension Studio

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)

* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๗

รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS

๒๘๖
286
๒๘๗
287
๒๘๘
288
๓๑๗
317
๓๘๑
381
๓๘๕
385
๔๘๘
488
๓๑๖
316
๕๖๓
563

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๒ (๑ - ๒ - ๓)

เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
ประติมากรรมพื้นฐาน
Basic Sculpture
การปั้นด้วยมือ
Hand Forming
การวาดการ์ตูน
Comic drawing
ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Arts
ศิลปะปฏิบัติ ๓ มิติ
3 Dimension Studio
เทคนิคการนาเสนอผลงาน
Presentation Technique
การสอนศิลปศึกษา ๑
Art Teaching 1
สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
Seminar on Teaching Practicum in Schools

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

๓.๒ กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๓.๒.๑ นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๖๔
การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 364
Teaching Deaf Children at Early Childhood
*รสหศ ๓๑๑
การสอนแบบทวิภาษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 311
Bilingual Teaching

* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๘

มคอ.๒

๓.๒.๒ นักศึกษาวิชาเอกภาษามือไทย เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
*รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS

๓๑๔
314
๔๑๔
414

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
การสอนภาษามือไทย สาหรับผู้ที่มีการได้ยิน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Teaching Thai Sign Language for Hearing People
การสอนภาษามือไทย สาหรับคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Teaching Thai Sign Language for the Deaf

๓.๒.๓ นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทยเลือกเรียน
รายวิชาในกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกสาหรับนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก(ข้อ๓.๒.๑) ๓ หน่วยกิต
และในรายวิชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
*รสหศ ๔๑๖
การประเมินเพื่อพัฒนาวิชาชีพล่ามภาษามือ
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 416
Assessment for Developing a Professional Sign Language
Interpreter
๓.๒.๔ นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา เลือก
เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกสาหรับนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก (ข้อ ๓.๒.๑)
๓ หน่วยกิต และในรายวิชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
*รสหศ ๔๑๗
การสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 417
Educational Technology Instruction for Deaf Children
๓.๒.๕ นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษา เลือกเรียนรายวิชาใน
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกสาหรับนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก (ข้อ ๓.๒.๑) ๓ หน่วยกิต และใน
รายวิชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
*รสหศ ๔๐๒
การสอนศิลปศึกษา ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 402
Art Teaching 2
๓.๓ กลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกวิชาในกลุ่มวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาการสอนของตนเอง ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๙

มคอ.๒

๔. วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา
๑๓๐ หน่วยกิต
สาหรับวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผาไม่ต้องเรียนวิชาชีพครู โดยให้นักศึกษา
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก จานวน ๒๔ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๑๑๑
ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 111
Introduction to Thai Sign Language
รสหศ ๒๑๒
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 212
Introduction to Deaf History and Culture
รสหศ ๒๑๔
ศิลปวิจักษณ์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 214
Art Appreciation
รสหศ ๒๑๖
การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 216
Independent Living for the Deaf
รสหศ ๒๑๗
เทคโนโลยีกับคนพิการ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
RSDS 217
Technology and People with Disabilities
รสหศ ๒๑๘
ดนตรีกับคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 218
Music and the Deaf
*รสหศ ๒๒๖
ละครสาหรับเด็กหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 226
Drama for Deaf Children
*รสหศ ๒๒๗
ยูริธมี
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 227
Eurhythmy

*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS

๒๒๘
228
๒๘๐
280
๒๘๑
281
๒๘๒
282
๒๘๓
283

และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน ๑๐๖ หน่วยกิต
การถ่ายภาพพื้นฐาน
Basic Photography
สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๑
Ceramic Co-operative Education 1
การออกแบบขั้นแนะนา
Introduction to Design
การวาดเส้นพื้นฐาน ๑
Basic Drawing 1
การวาดเส้นพื้นฐาน ๒
Basic Drawing 2

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๐ - ๖ - ๓)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)

* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓๐

รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS

๒๘๔
284
๒๘๕
285
๒๘๖
286
๒๘๗
287
๒๘๘
288
๒๘๙
289
๓๘๐
380
๓๘๑
381
๓๘๒
382
๓๘๓
383
๓๘๔
384
๓๘๕
385
๓๘๖
386
๓๘๗
387
๓๘๘
388
๓๘๙
389

เครื่องเคลือบดินเผาขั้นแนะนา
Introduction to Ceramic
ศิลปะปฏิบัติ ๒ มิติ
2 Dimension Studio
เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
ประติมากรรมพื้นฐาน
Basic Sculpture
การปั้นด้วยมือ
Hand Forming
การเคลือบเครื่องเคลือบดินเผา
Ceramic Glaze
สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๒
Ceramic Co-operative Education 2
ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Art
เทคนิคตกแต่ง ๑
Decorating Technique 1
เทคนิคตกแต่ง ๒
Decorating Technique 2
เครื่องเคลือบดินเผาพื้นบ้าน
Folk Ceramics
ศิลปะปฏิบัติ ๓ มิติ
3 Dimension Studio
การปั้นด้วยแป้นหมุน ๑
Wheel Throwing 1
การปั้นด้วยแป้นหมุน ๒
Wheel Throwing 2
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๑
Ceramic Design 1
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๒
Ceramic Design 2

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๐ - ๖ - ๓)
๓ (๓ - ๐ - ๖)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๒ (๒ - ๐ - ๔)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓๑

*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS

๔๑๙
419
๔๘๐
480
๔๘๑
481
๔๘๒
482
๔๘๓
483
๔๘๔
484
๔๘๕
485
๔๘๖
486
๔๘๗
487
๔๘๘
488
๔๘๙
489
๔๙๐
490
๔๙๖
496
๕๙๐
590
๕๙๑
591

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๒ (๑ - ๒ - ๓)

ของที่ระลึกสร้างสรรค์
Creative Souvenir
การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๑
Mold Making and Slip Casting 1
การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๒
Mold Making and Slip Casting 2
การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๓
Mold Making and Slip Casting 3
เทคนิคตกแต่ง ๓
Decorating technique 3
การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๑
Administration and Management for Ceramics 1
การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๒
Administration and Management for Ceramics 2
การเขียนเบญจรงค์
Benjarong Painting
การปั้นด้วยแป้นหมุน ๓
Wheel Throwing 3
เทคนิคการนาเสนอผลงาน
Presentation Technique
โครงงานส่วนบุคคล
Individual Project
สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๓
Ceramic Co-operative Education 3
การออกแบบของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผา
Souvenir Ceramics
โครงงานสุดท้าย
Final Project
สัมมนาการออกแบบ
Design Seminar

๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๖ (๒ - ๘ - ๘)
๓ (๐ - ๖ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๖ (๐ - ๑๒ - ๖)
๓ (๓ - ๐ - ๖)

* รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓๒

รสหศ
RSDS

๕๙๒
592

บ่มเพาะธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผา
Ceramics business Incubators

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๕ (๒ - ๖ - ๗)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
*รสหศ

๒๑๙

RSDS

219

รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
*รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS
รสหศ
RSDS

๒๙๐
290
๒๙๑
291
๓๙๐
390
๓๙๑
391
๓๙๒
392
๓๙๓
393
๓๙๔
394
๔๑๕
415
๔๙๑
491
๔๙๔
494
๔๙๕
495

ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก ระดับ
๓ (๒ - ๒ - ๕)
ประถมศึกษา
Teaching Health and Physical Education for Deaf Children
in Elementary Education
ภาษามือไทยขั้นกลาง ๑ สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Intermediate Thai Sign Language for Deaf Students1
ภาษามือไทยขั้นกลาง ๒ สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Intermediate Thai Sign Language for Deaf Students 2
ภาษามือไทยขั้นสูง ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Advanced Thai Sign language 1
ภาษามือไทยขั้นสูง ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Advanced Thai Sign Language 2
ภาษามืออเมริกัน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
American Sign Language
ภาษามือออสเตรเลีย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Australian Sign Language
ประวัติเครื่องเคลือบดินเผา
๒ (๒ - ๐ - ๔)
History of Ceramics
ภาษามือไทยระดับมัธยมศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
Thai Sign Language in Secondary Education
การออกแบบการทดลอง
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Experimental Design
การออกแบบลวดลาย
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Ornamental Pattern Design
จิตรกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
๒ (๑ - ๒ - ๓)
Ceramics Painting

*รายวิชาใหม่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓๓

มคอ.๒

นั กศึกษาสามารถเลื อกรายวิช าในสาขาวิช าต่างๆ ตามความสนใจหรือเลื อกศึกษาจากรายวิช าใน
สาขาวิชาหรือวิชาเอกต่างๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของวิทยาลัยราชสุดา
๓.๑.๔ ความหมายของรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาให้ใช้ตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลขตามหลังตัวอักษรอีก ๓ ตัวตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
อักษร ๔ ตัว ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์เดิม เขียนต่อเนื่องกันมีความหมายดังนี้
อักษร ๒ ตัวแรก
หมายถึง คณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
รส (RS)
หมายถึง วิทยาลัยราชสุดา
อักษร ๒ ตัวหลัง หมายถึง ภาควิชาหรือหลักสูตรที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
หศ (DS)
หมายถึง สาขาวิชาหูหนวกศึกษา

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓๔

มคอ.๒

แผนการศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก
ชั้นปี
วิชา
ปรับ
พื้นฐาน
(ไม่นับ
หน่วย
กิต)

๑

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๑๐๖ ภาษาไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสหศ ๑๐๗ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษา
หูหนวก
รสหศ ๑๑๖ คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสหศ ๑๐๘ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มี
การได้ยิน : คาศัพท์
รสหศ ๑๐๙ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มี
การได้ยิน : ไวยากรณ์
** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
* ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(สาหรับนักศึกษาที่มกี ารได้ยิน)
รสศท ๑๐๒ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง : การอ่าน
(สาหรับนักศึกษาหูหนวก)
*** ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓
(สาหรับนักศึกษาทีม่ ีการได้ยิน)
รสศท ๑๐๐ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับ
คนหูหนวก ๑ (สาหรับนักศึกษาหูหนวก)
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขัน้ แนะนา

นก.
๓
๓

ภาคเรียนที่ ๒
เรียนเฉพาะนักศึกษาหูหนวก

๓
๓
๓

เรียนเฉพาะนักศึกษาทีม่ ีการได้ยิน

** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
* ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(สาหรับนักศึกษาที่มกี ารได้ยิน)
๓
รสศท ๑๐๓ ภาษาไทยในฐานะทีเ่ ป็นภาษาที่สอง : การเขียน
(สาหรับนักศึกษาหูหนวก)
*** ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔
(สาหรับนักศึกษาทีม่ ีการได้ยิน)
๓
รสศท ๑๐๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนา
สาหรับคนหูหนวก ๒ (สาหรับนักศึกษาหูหนวก)
๓ รสศท ๑๐๔ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
คนหูหนวก (สาหรับนักศึกษาหูหนวก)
รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑ วิชา
(สาหรับนักศึกษาที่มกี ารได้ยิน)
รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจักษณ์
๓ กลุ่มวิชาภาษาที่หลักสูตรกาหนด
(สาหรับนักศึกษาที่มกี ารได้ยิน)
รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา
วิชาเลือกนันทนาการ
รวม
๑๘
รวม
หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาต้นเท่านั้น
** จัดการเรียนการสอนต่อเนือ่ ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาปลายเท่านั้น
*** จัดกลุ่มเรียนตามผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ๑ รายวิชา
ชั้นปี
๒

ภาคเรียนที่ ๑
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ๑ วิชา
รสหศ ๒๐๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
รสหศ ๒๐๘ ภาษาไทยสาหรับข้อมูลข่าวสารและสังคม
รสหศ ๒๕๑ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๑
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
รสหศ ๒๒๐ วัฒนธรรมคนหูหนวก
รสหศ ๒๒๔ ประวัติศาสตร์คนหูหนวก
รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก
รวม

นก.

๒
๓
๒

นก.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๑

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๒๐๖ ทฤษฎีทางการศึกษาและวิชาชีพครู
รสหศ ๒๐๗ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษ
รสหศ ๒๐๙ การอ่านภาษาไทยเชิงวิชาการ
รสหศ ๒๕๓ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๒
รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
รสหศ ๒๖๑ ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
รสหศ ๓๖๑ จิตวิทยาสาหรับครู
รสหศ ๓๖๗ การพัฒนาหลักสูตร
รวม

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒
๓
๒
๓

๓

๓

๓
๒
๒
๑
๒๑

นก.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๑

๓๕
ชั้นปี
๓

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๒๖๒ ศิลปะสาหรับครู : การระบายสี และงานปั้น
รสหศ ๓๐๐ การบริหารจัดการห้องเรียน
รสหศ ๓๐๙ การสอนภาษาไทยเป็นภาษาทีส่ องสาหรับเด็กหูหนวก
ระดับประถมศึกษา
รสหศ ๓๑๑ การสอนแบบทวิภาษา
รสหศ ๓๑๒ การสอนวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก

ชั้นปี
๕

นก.
๓
๓
๓

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
รสหศ ๓๐๑ การบริหารทางการศึกษาและกฎหมายการศึกษา
รสหศ ๓๔๕ การแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

นก.
๓
๓
๓

๓
๓

๓
๓

๒๑

รวม

๒๑

รสหศ ๓๖๔ การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย
รสหศ ๓๖๕ การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก
ระดับประถมศึกษา
รสหศ ๓๖๖ การสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก
ระดับประถมศึกษา
รสหศ ๔๖๐ การสอนสังคมศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก
ระดับประถมศึกษา
รวม

ภาคเรียนที่ ๑

นก.
๓
๓
๓

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๔๖๒ การวิจัยทางการศึกษา
รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา

นก.
๓
๓
๔

๓
๓
๑๕

เลือกเสรี
เลือกเสรี

๓
๓
๑๖

นก.
๖
๖

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๕๖๒ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
รวม

รสหศ ๓๐๘ การเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
รสหศ ๓๕๓ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๓
รสหศ ๓๖๙ การจัดการเรียนรู้

ชั้นปี
๔

มคอ.๒

รสหศ ๒๒๗ ยูริธมี
รสหศ ๒๓๕ การผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็กหูหนวก
รสหศ ๔๐๐ การสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กหูหนวก
ระดับประถมศึกษา
รสหศ ๔๐๑ การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนหูหนวก
รสหศ ๔๖๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
รวม

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
รวม

๓
๓

รวม

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓
๓

นก.
๖
๖

๓๖

มคอ.๒

แผนการศึกษาวิชาเอกภาษามือไทย
ชั้นปี
วิชา
ปรับ
พื้นฐาน
(ไม่นับ
หน่วย
กิต)
๑

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๑๐๖ ภาษาไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสหศ ๑๐๗ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษา
หูหนวก
รสหศ ๑๑๖ คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก

นก.
๓
๓

ภาคเรียนที่ ๒

นก.

** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
รสศท ๑๐๒ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง : การอ่าน

๒
๓
๒
๓

** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
รสศท ๑๐๓ ภาษาไทยในฐานะทีเ่ ป็นภาษาที่สอง : การเขียน

๒
๓
๒
๓

รสศท ๑๐๐ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับ
คนหูหนวก ๑
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขัน้ แนะนา

๓

๓

รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา

๓

รสศท ๑๐๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนา
สาหรับคนหูหนวก ๒
รสศท ๑๐๔ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
คนหูหนวก
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา

รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจักษณ์

๓

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา

๒

๓

๓

รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
๓ วิชาเลือกนันทนาการ
รวม
๑๘
หมายเหตุ ** จัดการเรียนการสอนต่อเนือ่ ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาปลายเท่านั้น

๓
๒

รวม

๑
๒๑

ชั้นปี
๒

ภาคเรียนที่ ๑
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ๑ วิชา
รสหศ ๒๐๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
รสหศ ๒๐๘ ภาษาไทยสาหรับข้อมูลข่าวสารและสังคม
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
รสหศ ๒๓๑ ลักษณะทางไวยากรณ์ทสี่ าคัญในภาษามือไทย
รสหศ ๒๓๒ การสะกดอักษรนิ้วมือและจานวนในภาษามือไทย
รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก
รวม

นก.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๑

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๒๐๖ ทฤษฎีทางการศึกษาและวิชาชีพครู
รสหศ ๒๐๗ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษ
รสหศ ๒๐๙ การอ่านภาษาไทยเชิงวิชาการ
รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
รสหศ ๓๖๑ จิตวิทยาสาหรับครู
รสหศ ๓๖๗ การพัฒนาหลักสูตร
เลือกเสรี
รวม

นก.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๑

ชั้นปี
๓

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๒๓๔ การเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษา
รสหศ ๓๐๐ การบริหารจัดการห้องเรียน
รสหศ ๓๐๘ การเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
รสหศ ๓๑๑ การสอนแบบทวิภาษา
รสหศ ๓๑๓ ภาษามือไทยระดับปฐมวัย
รสหศ ๓๖๙ การจัดการเรียนรู้
เลือกเสรี
รวม

นก.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๑

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
รสหศ ๓๐๑ การบริหารทางการศึกษาและกฎหมายการศึกษา
รสหศ ๓๑๔ การสอนภาษามือไทยสาหรับผู้ที่มกี ารได้ยิน
รสหศ ๓๑๕ ภาษามือไทยระดับประถมศึกษา
รสหศ ๓๓๑ การจับใจความและการบันทึก
รสหศ ๓๔๕ การแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
รสหศ ๓๖๔ การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย
รวม

นก.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๑

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓๗
ชั้นปี
๔

ชั้นปี
๕

ภาคเรียนที่ ๑

มคอ.๒

รสหศ ๒๒๗ ยูริธมี

นก.
๓

รสหศ ๒๓๕ การผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็กหูหนวก
รสหศ ๔๑๔ การสอนภาษามือไทยสาหรับคนหูหนวก
รสหศ ๔๔๖ วิธีการประเมินทักษะการใช้ภาษามือ
รสหศ ๔๖๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
รวม

๓
๓
๓
๓
๑๕

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๒๓๖ ภาษาศาสตร์เปรียบต่าง : ภาษามือไทยและ
ภาษาไทย
รสหศ ๓๓๒ การพัฒนาทักษะภาษามือไทย
รสหศ ๔๖๒ การวิจัยทางการศึกษา
รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
รวม

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
รวม

นก.
๖
๖

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๕๖๒ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
รวม

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

นก.
๓

นก.
๖
๖

๓
๓
๓
๔
๑๖

๓๘

มคอ.๒

แผนการศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทย
ชัน้ ปี
วิชา
ปรับ
พื้นฐาน
(ไม่นับ
หน่วย
กิต)
๑

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๑๐๘ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มี
การได้ยิน : คาศัพท์
รสหศ ๑๐๙ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มี
การได้ยิน : ไวยากรณ์

นก.
๓

** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
* ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
*** ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขัน้ แนะนา
รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจักษณ์
รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก

๒
๓
๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓

ภาคเรียนที่ ๒

นก.

๓

** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
* ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
*** ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑ วิชา
กลุ่มวิชาภาษาที่หลักสูตรกาหนด
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา
วิชาเลือกนันทนาการ
รวม
๑๘
รวม
หมายเหตุ * จัดการเรียนการสอนต่อเนื่อง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาต้นเท่านั้น
** จัดการเรียนการสอนต่อเนือ่ ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาปลายเท่านั้น
*** จัดกลุ่มเรียนตามผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ๑ รายวิชา

๒
๓
๒
๓
๓
๓
๓
๒
๒
๑
๒๑

ชั้นปี
๒

ภาคเรียนที่ ๑
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ๑ วิชา
รสหศ ๒๐๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
รสหศ ๒๕๐ ภาษาพูดไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๑
รสหศ ๒๕๑ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๑
รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก
รสหศ ๓๕๐ ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๑
รวม

นก.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๑

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๒๐๖ ทฤษฎีทางการศึกษาและวิชาชีพครู
รสหศ ๒๐๗ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษ
รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
รสหศ ๒๕๓ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๒
รสหศ ๒๖๑ ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
รสหศ ๓๖๑ จิตวิทยาสาหรับครู
รสหศ ๓๖๗ การพัฒนาหลักสูตร
รวม

นก.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๑

ชั้นปี
๓

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๒๕๒ ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
รสหศ ๒๖๒ ศิลปะสาหรับครู : การระบายสี และงานปั้น
รสหศ ๓๐๐ การบริหารจัดการห้องเรียน
รสหศ ๓๐๙ การสอนภาษาไทยเป็นภาษาทีส่ องสาหรับเด็กหูหนวก
ระดับประถมศึกษา
รสหศ ๓๕๓ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๓

นก.
๓
๓
๓
๓

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
รสหศ ๓๐๑ การบริหารทางการศึกษาและกฎหมายการศึกษา
รสหศ ๓๔๕ การแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
รสหศ ๓๕๒ ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๓

นก.
๓
๓
๓
๓

๓

รสหศ ๓๕๖ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๒

๓

รสหศ ๓๕๔ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๑

๓

รสหศ ๓๖๔ การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย

๓

รสหศ ๓๖๙ การจัดการเรียนรู้

๓

รสหศ ๓๖๕ การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก
ระดับประถมศึกษา
รวม

๓

รวม

๒๑

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๑

๓๙

มคอ.๒

ชั้นปี
๔

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๒๕๔ ภาษามือในประเทศไทย
รสหศ ๓๕๑ ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๒
รสหศ ๓๕๗ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๓
รสหศ ๔๖๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
เลือกเสรี
รวม

นก.
๓
๓
๓
๓
๓
๑๕

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๔๑๖ การประเมินเพื่อพัฒนาวิชาชีพล่ามภาษามือ
รสหศ ๔๖๒ การวิจัยทางการศึกษา
รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
เลือกเสรี
รวม

ชั้นปี
๕

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
รวม

นก.
ภาคเรียนที่ ๒
๖ รสหศ ๕๖๒ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
๖
รวม

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

นก.
๓
๓
๓
๔
๓
๑๖
นก.
๖
๖

๔๐

มคอ.๒

แผนการศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ชั้นปี
วิชา
ปรับ
พื้นฐาน
(ไม่นับ
หน่วย
กิต)
๑

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๑๐๖ ภาษาไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสหศ ๑๐๗ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษา
หูหนวก
รสหศ ๑๑๖ คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก

นก.
๓
๓

ภาคเรียนที่ ๒

นก.

** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
รสศท ๑๐๒ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง : การอ่าน

๒
๓
๒
๓

** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
รสศท ๑๐๓ ภาษาไทยในฐานะทีเ่ ป็นภาษาที่สอง : การเขียน

๒
๓
๒
๓

รสศท ๑๐๐ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับ
คนหูหนวก ๑
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขัน้ แนะนา

๓

๓

รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา

๓

รสศท ๑๐๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนา
สาหรับคนหูหนวก ๒
รสศท ๑๐๔ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
คนหูหนวก
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา

รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจักษณ์

๓

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา

๒

๓

๓

รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
๓ วิชาเลือกนันทนาการ
รวม
๑๘
หมายเหตุ ** จัดการเรียนการสอนต่อเนือ่ ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาปลายเท่านั้น

ชั้นปี
๒

ภาคเรียนที่ ๑

นก.

๓
๒

รวม

๑
๒๑

ภาคเรียนที่ ๒

นก.

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ๑ วิชา

๓

รสหศ ๒๐๖ ทฤษฎีทางการศึกษาและวิชาชีพครู

๓

รสหศ ๒๐๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา

๓

รสหศ ๒๐๗ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กทีม่ ีความต้องการ

๓

พิเศษ
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ

๓

รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก

๓

รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก

๓

รสหศ ๒๖๑ ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ

๓

รสหศ ๒๗๐ หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีทางการศึกษา

๓

รสหศ ๓๖๑ จิตวิทยาสาหรับครู

๓

รสหศ ๒๗๔ หลักการออกแบบงานกราฟิก

๓

รสหศ ๓๖๗ การพัฒนาหลักสูตร

๓

รสหศ ๒๗๕ การใช้งานโปรแกรมกราฟิก

๓

รสหศ ๒๗๒ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

๓

รวม

๒๑

รวม

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒๑

๔๑
ชั้นปี
๓

ชั้นปี
๔

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๒๖๒ ศิลปะสาหรับครู : การระบายสี และงานปั้น
รสหศ ๒๗๖ การสร้างภาพเคลื่อนไหว
รสหศ ๓๐๐ การบริหารจัดการห้องเรียน
รสหศ ๓๐๙ การสอนภาษาไทยเป็นภาษาทีส่ องสาหรับ
เด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
รสหศ ๓๖๙ การจัดการเรียนรู้

นก.
๓
๓
๓
๓

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
รสหศ ๓๐๑ การบริหารทางการศึกษาและกฎหมายการศึกษา
รสหศ ๓๔๕ การแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
รสหศ ๓๖๔ การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย

นก.
๓
๓
๓
๓

๓

๓

รสหศ ๓๗๐ การผลิตสื่อมัลติมเี ดียเพื่อการศึกษา
รสหศ ๓๗๒ การพัฒนาเว็บไซต์
รวม

๓
๓
๒๑

รสหศ ๓๖๕ การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก
ระดับประถมศึกษา
รสหศ ๓๗๑ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รสหศ ๓๗๓ การเรียนการสอนแบบ E-Learning
รวม

๓
๓
๒๑

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๒๗๓ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา
สาหรับคนพิการ
รสหศ ๔๑๗ การสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับ
เด็กหูหนวก
รสหศ ๔๑๘ การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
รสหศ ๔๖๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา

นก.
๓

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๔๖๒ การวิจัยทางการศึกษา

นก.
๓

๓

รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

๓

๓

รสหศ ๔๗๖ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

๓

๓

รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา

๔

เลือกเสรี

๓

เลือกเสรี

๓

รวม

ชั้นปี
๕

มคอ.๒

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
รวม

๑๕

นก.
๖
๖

รวม

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๕๖๒ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
รวม

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๖

นก.
๖
๖

๔๒

มคอ.๒

แผนการศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษา
ชั้นปี
วิชา
ปรับ
พื้นฐาน
(ไม่นับ
หน่วย
กิต)
๑

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๑๐๖ ภาษาไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสหศ ๑๐๗ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษา
หูหนวก
รสหศ ๑๑๖ คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก

นก.
๓
๓

ภาคเรียนที่ ๒

นก.

** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
รสศท ๑๐๒ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง : การอ่าน

๒
๓
๒
๓

** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
รสศท ๑๐๓ ภาษาไทยในฐานะทีเ่ ป็นภาษาที่สอง : การเขียน

๒
๓
๒
๓

รสศท ๑๐๐ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับ
คนหูหนวก ๑
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขัน้ แนะนา

๓

๓

รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา

๓

รสศท ๑๐๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนา
สาหรับคนหูหนวก ๒
รสศท ๑๐๔ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
คนหูหนวก
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา

รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจักษณ์

๓

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา

๒

๓

๓

รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
๓
วิชาเลือกนันทนาการ
รวม
๑๘
หมายเหตุ ** จัดการเรียนการสอนต่อเนือ่ ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาปลายเท่านั้น

ชั้นปี
๒

ภาคเรียนที่ ๑
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ๑ วิชา
รสหศ ๒๐๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
รสหศ ๒๒๘ การถ่ายภาพพื้นฐาน
รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก
รสหศ ๒๘๑ การออกแบบขั้นแนะนา
รสหศ ๒๘๒ การวาดเส้นพื้นฐาน ๑
รสหศ ๒๘๖ เขียนแบบเทคนิค
รวม

นก.
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒
๒
๒๒

๓
๒

รวม

๑
๒๑

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๒๐๖ ทฤษฎีทางการศึกษาและวิชาชีพครู
รสหศ ๒๐๗ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษ
รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
รสหศ ๒๖๑ ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
รสหศ ๒๘๓ การวาดเส้นพื้นฐาน ๒
รสหศ ๒๘๗ ประติมากรรมพืน้ ฐาน
รสหศ ๓๖๑ จิตวิทยาสาหรับครู
รสหศ ๓๖๗ การพัฒนาหลักสูตร
รวม

นก.
๓
๓
๓
๓
๒
๒
๓
๓
๒๒

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๔๓
ชั้นปี
๓

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๒๖๒ ศิลปะสาหรับครู : การระบายสี และงานปั้น
รสหศ ๒๘๘ การปัน้ ด้วยมือ
รสหศ ๓๐๐ การบริหารจัดการห้องเรียน
รสหศ ๓๐๙ การสอนภาษาไทยเป็นภาษาทีส่ องสาหรับ
เด็กหูหนวกระดับประถมศึกษา
รสหศ ๓๑๖ การสอนศิลปศึกษา ๑
รสหศ ๓๖๙ การจัดการเรียนรู้
รสหศ ๓๘๑ ประวัติศาสตร์ศิลป์
รวม

มคอ.๒
นก.
๓
๓
๓
๓

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
รสหศ ๒๒๙ การจัดนิทรรศการ
รสหศ ๒๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๒ มิติ
รสหศ ๓๐๑ การบริหารทางการศึกษาและกฎหมายการศึกษา

นก.
๓
๓
๒
๓

๓
๓
๓

๓
๓
๓

๒๑

รสหศ ๓๔๕ การแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
รสหศ ๓๖๔ การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย
รสหศ ๓๖๕ การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก
ระดับประถมศึกษา
รวม

๒๐

ชั้นปี
๔

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๓๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๓ มิติ
รสหศ ๔๐๒ การสอนศิลปศึกษา ๒
รสหศ ๔๖๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
รสหศ ๔๘๘ เทคนิคการนาเสนอผลงาน
เลือกเสรี
รวม

นก.
๒
๓
๓
๓
๓
๑๔

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๓๑๗ การวาดการ์ตนู
รสหศ ๔๖๒ การวิจัยทางการศึกษา
รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
เลือกเสรี
รวม

นก.
๓
๓
๓
๔
๓
๑๖

ชั้นปี
๕

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
รวม

นก.
๖
๖

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๕๖๒ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
รวม

นก.
๖
๖

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๔๔

มคอ.๒

แผนการศึกษาวิชาวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา
ชั้นปี
วิชา
ปรับ
พื้นฐาน
(ไม่นับ
หน่วย
กิต)
๑

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๑๐๖ ภาษาไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหู
หนวก
รสหศ ๑๐๗ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษา
หูหนวก
รสหศ ๑๑๖ คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก

นก.
๓

ภาคเรียนที่ ๒

นก.

** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
รสศท ๑๐๒ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง : การอ่าน

๒
๓
๒
๓

** มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
** มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
รสศท ๑๐๓ ภาษาไทยในฐานะทีเ่ ป็นภาษาที่สอง : การเขียน

๒
๓
๒
๓

รสศท ๑๐๐ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับ
คนหูหนวก ๑
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขัน้ แนะนา

๓

๓

รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา

๓

รสศท ๑๐๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนา
สาหรับคนหูหนวก ๒
รสศท ๑๐๔ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
คนหูหนวก
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา

รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจักษณ์

๓

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ๑ วิชา

๒

๓
๓

๓

รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
๓
วิชาเลือกนันทนาการ
รวม
๑๘
หมายเหตุ ** จัดการเรียนการสอนต่อเนือ่ ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาปลายเท่านั้น
ชั้นปี
๒

ชั้นปี
๒

ภาคเรียนที่ ๑
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ๑ วิชา
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
รสหศ ๒๘๑ การออกแบบขั้นแนะนา
รสหศ ๒๘๒ การวาดเส้นพื้นฐาน ๑
รสหศ ๒๘๔ เครือ่ งเคลือบดินเผาขั้นแนะนา
รสหศ ๒๘๖ เขียนแบบเทคนิค
รสหศ ๒๘๘ การปัน้ ด้วยมือ
รสหศ ๒๒๘ การถ่ายภาพพื้นฐาน
รวม

นก.
๓
๓
๓
๒
๓
๒
๓
๓
๒๒

ภาคฤดูร้อน
รสหศ ๒๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๑
รวม

นก.
๓
๓

รวม

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
รสหศ ๒๘๓ การวาดเส้นพื้นฐาน ๒
รสหศ ๒๘๕ ศิลปะปฎิบัติ ๒ มิติ
รสหศ ๒๘๗ ประติมากรรมพืน้ ฐาน
รสหศ ๒๘๙ การเคลือบเครือ่ งดินเผา
รสหศ ๓๘๖ การปัน้ ด้วยแป้นหมุน ๑

รวม

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓
๒
๑
๒๑

นก.
๓
๒
๒
๒
๓
๒

๑๔

๔๕
ชัน้ ปี
๓

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๓๘๑ ประวัติศาสตร์ศิลป์
รสหศ ๓๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๓ มิติ
รสหศ ๓๘๗ การปัน้ ด้วยแป้นหมุน ๒
รสหศ ๓๘๘ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๑
รสหศ ๔๑๙ ของที่ระลึกสร้างสรรค์
รสหศ ๔๘๐ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๑
เลือกเสรี
รวม

ชั้นปี
๓

ชั้นปี
๔

ภาคฤดูร้อน
รสหศ ๓๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๒
รวม

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๒๒๗ ยูริธมี

รสหศ ๓๘๓ เทคนิคการตกแต่ง ๒
รสหศ ๓๘๔ เครือ่ งเคลือบดินเผาพื้นบ้าน
รสหศ ๔๙๖ การออกแบบของที่ระลึกเครื่องดินเผา
รสหศ ๔๘๒ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๓
รสหศ ๔๘๔ การจัดการและการบริหารงานสาหรับ
เครื่องเคลือบดินเผา ๑
รวม

ชั้นปี
๔

ชั้นปี
๕

ภาคฤดูร้อน

มคอ.๒
นก.
๓
๒
๒
๓
๒
๓
๓
๑๘

รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
รสหศ ๓๘๒ เทคนิคตกแต่ง ๑
รสหศ ๓๘๙ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๒
รสหศ ๔๘๑ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๒
รสหศ ๔๘๗ การปัน้ ด้วยแป้นหมุน ๓
เลือกเสรี

นก.
๓
๓
๓
๓
๒
๓

รวม

๑๗

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๔๘๓ เทคนิคตกแต่ง ๓
รสหศ ๔๘๕ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครือ่ งเคลือบ
ดินเผา ๒

นก.
๓
๓

รสหศ ๔๘๖ การเขียนเบญจรงค์
รสหศ ๔๘๘ เทคนิคการนาเสนอผลงาน
รสหศ ๔๘๙ โครงงานส่วนบุคคล

๒
๓
๖

นก.
๓
๓

นก.
๓

๓
๒
๒
๓
๓
๑๖

รวม

๑๗

นก.

รสหศ ๔๙๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๓
รวม

๓
๓

ภาคเรียนที่ ๑
รสหศ ๕๙๐ โครงงานสุดท้าย

นก.
๖

รวม

ภาคเรียนที่ ๒

๖

ภาคเรียนที่ ๒
รสหศ ๕๙๑ สัมนาการออกแบบ
รสหศ ๕๙๒ บ่มเพาะธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผา
รวม

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

นก.
๓
๕
๘

๔๖

มคอ.๒

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
๑

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ

๒

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน

๓

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์รานี เสงี่ยม

๔

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคา

๕

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
M.A. (Deaf Studies By Research)
La Trobe University, Australia: ๒๕๔๔
B.A. (Deaf Studies)
La Trobe University, Australia: ๒๕๔๒
ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยรังสิต : ๒๕๔๐
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๘
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓
ค.บ. (มัธยมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๐
ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๔๔
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๓๕
M.Ed. (Curriculum and Development)
University of Cincinnati Ohio, U.S.A. : ๒๕๓๑
กศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ๒๕๒๕
ค.ด. (อุดมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๔
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร: ๒๕๓๑
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ๒๕๒๖
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๔๗

มคอ.๒

๓.๒.๒ อาจารย์ประจา
ลาดับ
๑

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์
นุชผ่องใส

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. in Medical Science (Neuropsychiatry)
University of the Ryukyus, Japan : ๒๕๔๒
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร : ๒๕๓๐
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ๒๕๒๗

๒

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์กุลยา ไทรงาม

ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๓
อ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๔๔๙

๓

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์ณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๕
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : ๒๕๔๕

๔

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล

ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๖
ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๑
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๔๔๙

๕

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์นัทที ศรีถม

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๕๒
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๔๒

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๔๘

ลาดับ
๖

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา

มคอ.๒

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด.(ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๖
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๑
ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๔๙

๗

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา

M.SL. (Linguistics)
La Trobe University, Australia : ๒๕๔๑

๘

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์ราษฎร์ บุญญา

M.SL. (Linguistics)
La Trobe University, Australia : ๒๕๔๙

๙

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์ ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๑
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๓
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ๒๕๓๘

๑๐

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

๑๑

x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์เสรี เทียนเจลี้

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๓
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๓๖
ศ.ม. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๕๔
ศ.บ. (ประยุกตศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๔๘
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๔๙

ลาดับ
๑๒

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
อาจารย์ ดร.อารี ภาวสุทธิไพศิฐ

มคอ.๒

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
ศษ.ด.(การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร :๒๕๕๕
นศ.ม. (ประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ๒๕๔๑
ศศ.บ. (ศิลปะ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ๒๕๓๖

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
๑

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
Mr.Stephan Kühne

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
The Freie Waldorfschule Engelberg School
The Musiktherapeutische Arbeitsstätte , in music
therapy

๒

๓

ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ)

M.A. (Communication Disorders)

พูนพิศ อมาตยกุล

พ.บ.,อ.ว. (โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ)

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

เนตร หงส์ไกรเลิศ

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบง ตันติวงศ์ Ed.D. (EarlyChildhood Education)

M.S. (EarlyChildhood Education)
อ.บ.(ศิลปะการละคร)
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๕๐

ลาดับ

๕

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
อาจารย์จงกลนี วีระเศรษฐกุล

มคอ.๒

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Laber Study planning

๖

อาจารย์ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน

Ph.D. (Deaf Studies)
ศศ.ม. (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

๗

อาจารย์ณภัทรชัย สุบรรณ์กนก

ศป.บ. (ดุริยางค์ศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๘

อาจารย์ทิพย์มาศย์ ปิยภัทรภูมิ

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา)
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

๙

อาจารย์ธนารักษ์ จันทร์ประสิทธิ์

สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)

๑๐

อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

ศ.ม. (ประติมากรรม)
ศ.บ. (ประติมากรรม)

๑๑

อาจารย์พะโยม ชินวงศ์

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

๑๒

อาจารย์พิพัฒน์ จิตอารีรักษ์

ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา)
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา)

๑๓

อาจารย์ ดร.สมพร หวานเสร็จ

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
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๕๑

ลาดับ
๑๔

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ –นามสกุล
อาจารย์สาธร ชลชาติภิญโญ

มคอ.๒

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์- ช่างปั้นดินเผา)

๑๕

นางลาเพา เอี่ยมสาอางค์

กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา)
วท.บ.(จิตวิทยาโรงเรียน)

๑๖

นางสาวสุวรรณา ชีวพฤกษ์

M.A. (Early Childhood Education)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
Cert. (Teacher training, Waldorf Education)

๑๗

นางสาวอภิสิรี จรัลชวนะเพท

ค.บ. (ศิลปศึกษา)
Cert. (Early Childhood, Waldorf Education)

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
นักศึกษาในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ศึกษาอยู่หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านเครื่องเคลือบดินเผา
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกสอน
๔.๑.๑ นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสาหรับครู นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการสอนได้อย่างเหมาะสม
สามารถคิดแก้ปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถนาเสนอแนวคิดและผลงานของตนเอง โดยหลักสูตรได้มี
การจัดทาโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการสอน การจัดทาคู่มือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู คู่มือ
การนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอน แบบวัดและประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสอนจากครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ
๔.๑.๒ นักศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถคิดแก้ปัญหา มีมนุษย
สัมพันธ์กับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง สามารถนาเสนอแนวคิดและผลงานของตนเอง โดยหลักสูตรจัดให้มีการ
ทาโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน การจัดทาคู่มือการฝึกงานสาหรับนักศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน
ร่วมกับคนหูหนวกสาหรับสถานประกอบการ คู่มืออาจารย์นิเทศ แบบประเมินผลการฝึกงานของอาจารย์นิเทศ
และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ การตอกบัตรลงเวลาเข้าออกในการฝึกงาน
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๔.๒ ช่วงเวลา
๔.๒.๑ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
กาหนดให้มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ดังนี้
- วิชา รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๔
- วิชา รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปีที่ ๕
- วิชา รสหศ ๕๖๒ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปีที่ ๕
๔.๒.๒ การฝึกงานในสถานประกอบการ
กาหนดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการ ดังนี้
- วิชา รสหศ ๒๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๑ ฝึกงานในภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๒
- วิชา รสหศ ๓๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๒ ฝึกงานในภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๓
- วิชา รสหศ ๔๙๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๓ ฝึกงานในภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ ๔
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
๔.๓.๑ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูได้มีการจัดเวลาและตารางสอน ดังนี้
- วิชา รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน จัดเต็มเวลาเป็นเวลาหนึ่งเดือน
- วิชา รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ จัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
- วิชา รสหศ ๕๖๒ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ จัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
๔.๓.๒ การฝึกงานในสถานประกอบการ ได้มีการจัดเวลาและตารางสอน ดังนี้
- วิชา รสหศ ๒๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๑ จัดเต็มเวลาเป็นเวลาหนึ่งเดือน
- วิชา รสหศ ๓๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๒ จัดเต็มเวลาเป็นเวลาหนึ่งเดือน
- วิชา รสหศ ๔๙๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๓ จัดเต็มเวลาเป็นเวลาหนึ่งเดือน
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑. คาอธิบายโดยย่อ
กาหนดให้มีการเรียนวิชา รสหศ ๔๘๙ โครงงานส่วนบุคคล และ รสหศ ๕๙๐ โครงงานสุดท้าย
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และผลิ ตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ และ
เป็นไปได้ในระบบอุตสาหกรรม
๕.๓ ช่วงเวลา
วิชา รสหศ ๔๘๙ โครงงานส่วนบุคคล เรียนในภาคเรียนที่ ๒ ชั้นปีที่ ๔ และวิชา รสหศ ๕๙๐ โครงงาน
สุดท้าย เรียนในภาคเรียนที่ ๑ ชั้นปีที่ ๕
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๕๓

มคอ.๒

๕.๔ จานวนหน่วยกิต
วิชา รสหศ ๔๘๙ โครงงานส่วนบุคคล จานวน ๖ หน่วยกิต และวิชา รสหศ ๕๙๐ โครงงานสุดท้าย
จานวน ๖ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
มีการทบทวนขั้นตอนการออกแบบ กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และเงื่อนไขในการผลิตใน
อุตสาหกรรมเซรามิค
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
มีการวัดและประเมินผลตามหลักการประเมินการออกแบบ ได้แก่ คุณภาพของงาน ความสวยงาม
ประโยชน์ใช้สอย ความเป็นไปได้ในการผลิตจริง ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ผู้สอน จานวน ๓ คน และ
กรรมการภายนอก จานวน ๒ คน เป็นผู้ประเมิน และมีการจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานแก่สาธารณชนด้วย
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑. มีลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร
(Core values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
M Mastery เป็นนายแห่งตน
A Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D Determination มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
มุมานะ
O Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นา
๒. มีใจในการให้บริการ โดยเฉพาะกับคนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
๓. การรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
๔. มีความใฝ่รู้ เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เพื่อพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑. การสอดแทรกแนวคิดและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
๒. จัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ

๑.การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาที่มีการได้ยิน และนักศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เรียนร่วมกัน การทากิจกรรม
ร่วมกัน และการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมคนหูหนวก
๑. การจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างสถานการณ์ การใช้กรณีศึกษา
๑. การมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง การทาโครงงาน
หรืองานวิจัย การนาเสนอผลงาน
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๕๕

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
๑.๓ เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๒) ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์
พื้นฐานด้านวิชาชีพครู หรือด้าน
ศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่อง
เคลือบดินเผาและที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ บูรณาการความรู้ระหว่างวิชาชีพครู
กับวิชาเอก หรือประมวลความรู้มา
ใช้ในการผลิตผลงาน
๒.๓ สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและพัฒนาการด้านหูหนวก
ศึกษาหรือด้านเครื่องเคลือบดินเผา
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นระบบ
๓.๒ สามารถสืบค้น ตีความและประเมิน
สารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
๓.๓ แสดงความเป็นผู้นาในการปฏิบัติ
งานอย่างสร้างสรรค์
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กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

๑. การบรรยาย
๒. การมอบหมายงานรายบุคคล
๓. การมอบหมายงานกลุ่ม
๔. การนาเสนอผลงานกลุ่ม
๕. การสาธิต
๖. สถานการณ์จาลอง
๗. การศึกษาดูงาน
๘. การฝึกปฏิบัติ

๑. การเข้าเรียน และการมี
ส่วนร่วมในห้องเรียน
๒. ผลงานรายบุคคล
๓. ผลงานกลุ่ม
๔. การนาเสนอ
๕. การสอบข้อเขียน
๖. การสอบภาคปฏิบัติ
๗. การสังเกตการทางานร่วมกัน

๑. การบรรยาย
๒. การมอบหมายงานรายบุคคล
๓. การมอบหมายงานกลุ่ม
๔. การนาเสนอผลงานกลุ่ม
๕. การสาธิต
๖. สถานการณ์จาลอง
๗. การศึกษาดูงาน
๘. การฝึกปฏิบัติ

๑. การเข้าเรียน และการมี
ส่วนร่วมในห้องเรียน
๒. ผลงานรายบุคคล
๓. ผลงานกลุ่ม
๔. การนาเสนอ
๕. การสอบข้อเขียน
๖. การสอบภาคปฏิบัติ
๗. การสังเกตการทางานร่วมกัน

๑. การบรรยาย
๒. การมอบหมายงานรายบุคคล
๓. การมอบหมายงานกลุ่ม
๔. การนาเสนอผลงานกลุ่ม
๕. การสาธิต
๖. สถานการณ์จาลอง
๗. การศึกษาดูงาน
๘. การฝึกปฏิบัติ

๑. การเข้าเรียน และการมี
ส่วนร่วมในห้องเรียน
๒. ผลงานรายบุคคล
๓. ผลงานกลุ่ม
๔. การนาเสนอ
๕. การสอบข้อเขียน
๖. การสอบภาคปฏิบัติ
๗. การสังเกตการทางาน
ร่วมกัน
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๕๖

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีความไวในการรับความรู้สึกของ
ผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และความ
รู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม
๔.๒ มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือ
และเอื้อต่อการแก้ปัญหาความ
สัมพันธ์ในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์
๔.๓ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เป็นผู้นา
และผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๑ มีความสามารถในการนาข้อมูลเชิง
ปริมาณ สถิติ มาวิเคราะห์เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
๕.๒ มีทักษะในการค้นหาข้อมูล สื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ และมีดุลยพินิจในการเลือกใช้และนาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ
๕.๓ มีความสามารถในการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน
และการใช้ภาษามือ
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑ สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทาง
การ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ
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กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

๑. การบรรยาย
๒. การมอบหมายงานรายบุคคล
๓. การมอบหมายงานกลุ่ม
๔. การนาเสนอผลงานกลุ่ม
๕. การสาธิต
๖. สถานการณ์จาลอง
๗. การศึกษาดูงาน
๘. การฝึกปฏิบัติ

๑. การเข้าเรียน และการมี
ส่วนร่วมในห้องเรียน
๒. ผลงานรายบุคคล
๓. ผลงานกลุ่ม
๔. การนาเสนอ
๕. การสอบข้อเขียน
๖. การสอบภาคปฏิบัติ
๗. การสังเกตการทางานร่วมกัน

๑. การบรรยาย
๒. การมอบหมายงานรายบุคคล
๓. การมอบหมายงานกลุ่ม
๔. การนาเสนอผลงานกลุ่ม
๕. การสาธิต
๖. สถานการณ์จาลอง
๗. การศึกษาดูงาน
๘. การฝึกปฏิบัติ

๑. การเข้าเรียน และการมี
ส่วนร่วมในห้องเรียน
๒. ผลงานรายบุคคล
๓. ผลงานกลุ่ม
๔. การนาเสนอ
๕. การสอบข้อเขียน
๖. การสอบภาคปฏิบัติ
๗. การสังเกตการทางานร่วมกัน

๑. การบรรยาย
๒. การมอบหมายงานรายบุคคล
๓. การมอบหมายงานกลุ่ม

๑. การเข้าเรียน และการมี
ส่วนร่วมในห้องเรียน
๒. ผลงานรายบุคคล
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๕๗

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร
ได้อย่างสร้างสรรค์ หรือสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านเครื่อง
เคลือบดินเผาได้อย่างสร้างสรรค์
๖.๒ สามารถจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถ
พิเศษ ความสามารถปานกลาง และ
ที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม หรือสามารถผลิตผลงาน
ด้านเครื่องเคลือบดินเผาได้อย่าง
หลากหลายตามความต้องการของ
ตลาด
๖.๓ สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขา
วิชาเอกอย่างบูรณาการ หรือ
สามารถผลิตผลงานด้านเครื่อง
เคลือบดินเผาโดยบูรณาการกับ
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
๔. การนาเสนอผลงานกลุ่ม
๕. การสาธิต
๖. สถานการณ์จาลอง
๗. การศึกษาดูงาน
๘. การฝึกปฏิบัติ

มคอ.๒

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๓. ผลงานกลุ่ม
๔. การนาเสนอ
๕. การสอบข้อเขียน
๖. การสอบภาคปฏิบัติ
๗. การสังเกตการทางานร่วมกัน

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
รายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข
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มคอ.๒

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
(ภาคผนวก จ)
๒.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดังนี้
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ การกาหนดการทวนสอบตามมาตรฐาน
การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยจัดให้มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบ การตรวจสอบผลการให้คะแนนและมีการรายงาน
ผลคะแนนและผลการประเมินรายวิชาให้ประธานหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการนักศึกษาพิการ
ทราบทุกภาคการศึกษา
๒.๑.๒ การทวนสอบในรายวิชา
ดาเนินการตามรายวิชาที่เปิดสอน และตามกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ การประเมินแผนการสอน
การประเมินข้อสอบ การประเมินรายงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมของนักศึกษา
๒.๑.๓ การทวนสอบในระดับหลักสูตร
ดาเนินการจัดสัมมนาในรายวิชา รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้บริหารจากคณะ เพื่อนอาจารย์จาก
หลักสูตรอื่น ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิต
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เน้นผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
และหลักสูตร โดยการประเมินผลดังนี้
๒.๒.๑ มีการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณ ฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
๒.๒.๒ การสารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
๒.๒.๓ การสารวจความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบัณฑิต
๒.๒.๔ การสอบถามบัณฑิตเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรซึ่งมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
๒.๒.๕ ผลงานของบัณฑิตที่ปรากฏต่อสาธารณชน
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มคอ.๒

๓.เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้ว ย การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒
๓.๑ การสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
๓.๑.๑ เรียนครบหน่วยกิต และสอบผ่านรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๓.๑.๒ มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓.๑.๓ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
๓.๑.๔ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
๓.๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญานั้น
๓.๑.๖ ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๓.๑.๗ ผ่านกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
๓.๒ การสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
๓.๒.๑ ศึกษารายวิชาในหลักสูตรได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ตามเงื่อนไข ดังนี้
๓.๒.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๓.๒.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต
๓.๒.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
๓.๒.๒ มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓.๒.๓ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
๓.๒.๔ ไม่มีพนั ธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
๓.๒.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งอนุปริญญา
๓.๒.๖ ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย และหลักสูตร
๑.๒ จัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาเกี่ยวกับรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยในช่วงแรกจะจัดให้ร่วมสอนกับ
อาจารย์พี่เลี้ยงก่อน จากนั้นจึงเพิ่มจานวนชั่วโมงจนรับผิดชอบทั้งรายวิชา
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ จัดให้มีการอบรมอาจารย์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
๒.๑.๒ ส่งเสริมให้มีการทาวิจัยในชั้นเรียน การบันทึกหลังการสอน เพื่อนาผลมาพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน
๒.๑.๓ สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัยด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
๒.๒.๒ สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ทางานวิจัย และนาผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
๒.๒.๓ ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีวิทยาลัย มีวาระคราวละ ๒ ปี ทาหน้าที่
บริหารจัดการ วางแผนดาเนินงาน และติดตามผลการดาเนินงานหลักสูตร โดยวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตาม
ปัจจัยคุณภาพต่างๆ เทียบกับแผนงานเพื่อทบทวนทิศทางและวัตถุประสงค์เป็นประจาทุกปีก ารศึกษา ซึ่งมีการ
กาหนดตัวบ่งชื้และเกณฑ์การประเมิน ที่สะท้อนการดาเนินงานตามมาตรฐาน ดังนี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
๑. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
๑.๑ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๕ ปี
๑.๒ การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
(๑) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน
มีการพัฒนาคณาจารย์ประจาการด้านวิธีการสอนและ
(๒) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์
วิธีการวัดผลอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทุกคน
ประจาการ
(๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการ มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการเรียนการ
สอนอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทุกคน
เรียนการสอน
๒. การวางแผนการดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่ครบวงจร คือ
วางแผนการสอน จัดการสอนและประเมินผลการสอน
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ทุกปี
ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
และมีการประเมินผลการเข้าโครงการของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้สาเร็จ
การศึกษาควบคู่กับผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร
๒.๓ การจัดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
๒.๔ การจัดทารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มีการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตาม
มคอ.๒
มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒.๕ การจัดทารายละเอียดของรายวิชา
มีการจัดทารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐาน
และประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ.๓ คุณวุฒิฯ สาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗
และมคอ.๔
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ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
๓. การดาเนินการตามแผน และการจัดทารายงานผล
๓.๑ การจัดสรรทรัพยากร
(๑) อาคารสถานที่สาหรับการเรียนการสอน
มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจานวนนักศึกษา
(๒) สื่อคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจานวนนักศึกษา
(๓) อาคารสถานที่สาหรับการวิจัย
มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้ออานวยต่อการวิจัย
(๔) หนังสือห้องสมุด
มีจานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
(๕) การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างการ
มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
เรียนรู้ตามอัธยาศัย
ประสงค์
๓.๒ การจัดการเรียนการสอนและรายงานผล
(๑) การจัดทาประมวลการสอนรายวิชา
มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพิสัย จิต
พิสัย และทักษะพิสัย
(๒) การรายงานผลการดาเนินการรายวิชาตาม มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชาที่เปิด
แบบ มคอ.๕
สอนทุกภาคการศึกษา
(๓) การรายงานผลการดาเนินการ
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการประสบการณ์
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖ ภาคสนามที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา
(๔) การรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรตาม มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการหลักสูตรทุกปี
แบบ มคอ.๗
การศึกษา
๔. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงาน
๔.๑ การประเมินการสอนของคณาจารย์
มีการประเมินการสอนของคณาจารย์ทุกภาคการศึกษา
๔.๒ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีการนาผลการประเมินการสอนมาใช้ในการปรับปรุง
และกลยุทธ์การสอน
ประมวลการสอนรายวิชา โดยระบุไว้ในกระบวนการ
สอนในภาคการศึกษาถัดไป
๔.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
๔.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
เรียนการสอน

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุก
ปี
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๕. การทบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ในมาตรฐานคุณวุฒิ
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เกณฑ์การประเมิน
มีการทบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ของผู้สาเร็จการศึกษาทุกรุ่น

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
ในการดาเนินงานตามหลักสูตร จะใช้อาคารที่มีอยู่ของวิทยาลัยราชสุดา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ บุคลากร
งบลงทุนจะขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินเช่นกัน สาหรับหมวดค่าใช้สอย และเงินอุดหนุนจะขอรับ
การสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนักศึกษา
คณะจั ดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่ นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตาราและครุภั ณฑ์
คอมพิวเตอร์ไว้ในห้องสมุด จัดสื่อการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยไว้ในห้องเรียนทั้งภาคบรรยาย
และภาคปฏิ บั ติ ภาควิ ช าร่ ว มสนั บ สนุ น โดยจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ จั ด ซื้ อ ต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทัศนู ปกรณ์ และวัส ดุอุปกรณ์ครุ ภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ไว้ในภาควิช าอย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
๒.๒.๑ ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของ
(๑) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดต่างๆ สมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย โรงพยาบาล ศาล ฯลฯ
๒.๒.๒ ห้องสมุด
นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดของคณะดังต่อไปนี้
(๑) สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่หนังสือและวารสารที่เกี่ยวข้องกั บการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้รวม ๙,๖๖๖
รายการ โดยแบ่งเป็นหนังสืออ้างอิง ๙๗๕ รายการ และตาราวิชาการ ๘,๖๙๑ รายการ
(๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตโดยตรง
(๓) สื่อภาพและเสียง เช่น วีดิทัศน์ แผ่นภาพเลื่อน
ความพร้อมด้านตารา หนังสือ และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่าง ๆ ทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ของภาควิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยหอสมุดกลาง ศาลายา และห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ทั้งหนังสือ
ทั่วไปและหนังสือเฉพาะทาง ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเต็มที่และพอเพียง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่สนับสนุน
ให้มีการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้า การจัดทารายงาน การศึกษาอิสระที่หลักสูตรกาหนดได้อย่างพอเพียง
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรได้จัดเตรีย มทรั พยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมส าหรับแต่ล ะสาขาวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอก
การศึกษาของคนหูหนวก วิชาเอกภาษามือไทย วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทย วิชาเอก
การศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยี ทางการศึกษา วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษา วิชาเอก
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ศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องดินเผา เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ และเกิดทักษะพิสัยในการทางาน อันจะ
นามาซึ่งผลผลิตบัณฑิตที่สามารถทางานได้จริง
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ได้แก่
(๑) ห้องปฏิบัติการสอน ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์โสตฯ ที่จาเป็นสาหรับการฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
(๒) ห้องปฏิบัติการสอน ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ที่จาเป็นสาหรับการใช้งาน และ
สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายสารสนเทศ
(๓) ห้องปฏิ บั ติ ก ารเครื่ องดิ น เผา ประกอบด้ ว ยอุ ป กรณ์ และสารเคมี ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ปฏิบัติการปั้น เพื่อให้เกิดความชานาญ ก่อนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการภายนอก
(๔) ห้องปฏิบัติการฝึกสอน เป็นห้องที่มีการจัดสภาพให้ใกล้เคียงกับชั้นเรียนที่นักศึกษาต้องออกไปฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศต่อไปนี้
(๑) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๔
ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
(๒) ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐานด้านพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อกาหนดข้างต้นดังนี้
(๑) จัดทาแบบสารวจความต้องการจากนักศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(๒) สอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
นอกจากนี้ มีการจัดเจ้าหน้าที่ และบรรณารักษ์ห้องสมุดของวิทยาลัย รับผิดชอบในการประสานงานกับ
อาจารย์ในหลักสูตรเพื่อจัดซื้อ จัดหา เอกสาร หนังสือ ตารา สาหรับอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร มีเจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดการอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนของรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสู ตร มี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดาเนินการด้านข้อมูลข่าวสารทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์
เพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในหลักสูตร และให้มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร จากนักศึกษา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องของหลักสูตร
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
(๑) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(๓) มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาและมี
ประสบการณ์ทาวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
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การรับอาจารย์ใหม่ใช้หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณวุฒิ
ที่กาหนด มีความสามารถในการสอน ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมของความเป็นครู โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ และนาเสนอผลงานวิชาการ
ต่อคณะกรรมการ และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบเพื่อรับอาจารย์ใหม่กาหนด
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิ ตตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ในหลักสูตร และผู้รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีการวางแผน
และกาหนดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จากมติของที่ประชุมของคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องและตามที่วิทยาลัย
กาหนดในแต่ละเรื่อง และจัดให้มีการประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร และหาแนวทาง
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว้ และการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา
ให้กับนักศึกษา ดังนั้น วิทยาลัยกาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิ ชาบังคับควรมีการเชิญอาจารย์พิเศษวิทยากร
มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ ๓ ชั่วโมง และอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบรายวิช าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร เพื่อเชิญอาจารย์เป็น
อาจารย์พิเศษในรายวิชา แต่กาหนดไว้ให้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของจานวนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา อาจารย์ที่
จะเรียนเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษของรายวิชาในหลักสูตรนั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ตรงในวิชานั้นๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
บุคลากรสายสนับสนับสนุนต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมกับ ตาแหน่งจากวิทยาลัย และภาควิชาฯ มีความรู้ด้านการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตอาสาในการบริการ
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๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
(๑) มีการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านบริการการศึกษาเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ แนวปฏิบัติทางการศึกษาให้เกิดความ
เข้าใจต่อกฏระเบียบใหม่ๆ
(๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
สามารถจั ดทาโครงการเพื่อบูร ณาการระหว่างการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการ
วิชาการ สามารถเป็นผู้ช่วยสอนในบางรายวิชาสาหรับตาแหน่งนักวิชาการศึกษา และสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน และการ
ฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาในหลักสูตร
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๕.๑ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
(๑) จัดให้มีระบบและกลไกการสนับสนุนและให้คาแนะนาแก่นักศึกษาในระยะก่อนการศึกษา ระหว่าง
การศึกษา และภายหลังจบการศึกษา
(๒) มีระบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Services: DSS)
(๓) จัดให้มีผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยจดคาบรรยายให้นักศึกษาหูหนวก
(๔) มีเครื อข่ายความร่ ว มมื อทางวิช าการกั บสถาบันการศึ กษาที่มีห ลั กสู ตรคล้ ายคลึ งกั น ในประเทศ
ออสเตรเลีย และอเมริกาเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี จนนักศึกษาจบจากหลักสูตรฯ
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๓
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยหรือข้องใจในเรื่องใดเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือผลการประเมินการเรียน
การสอนรายวิชา สามารถยื่นคาร้องต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจน
ดูคะแนนและวิธีการประเมินในแต่ละรายวิชาได้
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(๑) มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี
(๒) มีการวิจัยเพื่อติดตามผลบัณฑิต
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษาแล้วสามารถเข้าทางาน
ตามแหล่งงานที่มีความต้องการบัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน และมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ใน
ระดับสูง
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
สอดคล้องกับการ
ปีการศึกษา
ที่
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ประกันคุณภาพ
ภายใน ภายนอก ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
/
/
/
/
/
/
/
๑ อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
/
/
/
/
/
/
/
๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
/
/
/
/
/
/
/
๓ มีรายละเอียดของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.๓ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
/
/
/
/
/
/
/
๔ มีการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ
มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
/
/
/
/
/
/
/
๕ มีการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
/
/
/
/
/
/
/
๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. ๓และ
มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
/
/
/
/
/
/
/
๗ มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
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ที่

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

มคอ.๒

สอดคล้องกับการ
ปีการศึกษา
ประกันคุณภาพ
ภายใน ภายนอก ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๘ อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

/

/

/

/

/

/

/

๙ อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

/

/

/

/

/

/

/

๑๐ จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน

/

/

/

/

/

/

/

๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

/

/

/

๑๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐

/

/

/

การสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ต่อปี
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ จัดให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลของการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และวิเคราะห์
ผลการเรียนในรายวิชาด้วยระบบที่มีมาตรฐาน และจัดทาเป็นความลับ มีการตรวจสอบโดยภาควิชาฯ และบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะฯ
๑.๑.๒ จั ดให้มีการประชุมร่ วมของอาจารย์ประจาหลั กสู ตร และอาจารย์ผู้ สอน เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมิน และเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน หรือปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร
๑.๒.๒ สั งเกตการณ์โดยผู้รั บผิ ดชอบรายวิช า ประธานหลั กสูตร และ/หรือเพื่อนอาจารย์ในหรือนอก
หลักสูตร
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการจัดทาแบบประเมิ นความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นจากบุคคลจาก
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ นักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร
๒.๒ บัณฑิตของหลักสูตร
๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๔ ผู้ป ระเมินคุณภาพในระดับ ภาควิชา ระดับวิทยาลั ย ระดับมหาวิทยาลั ย และจากผู้ ประเมินจาก
ภายนอก
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมิ น อย่ างน้ อ ย ๓ คน ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร และผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ใ น
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง มีผลการดาเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดี” หมายถึง มีผลการดาเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก
ระดับ “ดีมาก” หมายถึง มีผลการดาเนินการครบทุกข้อ
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๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
๔.๒ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการรวบรวม เสนอแนะและการประเมินผล โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
๔.๓ จัดทาแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์หลักสูตร
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๒ (๑ - ๒ - ๓)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 101 General Education for Human Development
ความหมายความสาคัญและความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
วิจ ารณญาณคุณ สมบั ติ ของบั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ก ารวิ เคราะห์ เหตุ ปัจ จั ยและผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ /
สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์
เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคมการประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
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 / situation /
problem; 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
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทย
และสังคมโลกอาทิวิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาคัญในประวั ติศาสตร์ระบบการเมืองการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจระบบสุขภาพการวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาและการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาหรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์
ต่อตนเองผู้อื่นและสังคมการประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
Basic Principles and theory in relation to events / situation / major problems of the
Thai and global communities, for example, evaluation of civilization; important events in
historical, political and public administration system; 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 studie.
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development

๒ (๑ - ๒ - ๓)
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มนุษยภาพในอดีตปัจจุบันและอนาคตเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่
สาคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงการวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาหรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคมการประยุกต์ความรู้เพื่อ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
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.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒ - ๒ - ๕)
LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication
ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
และการคิด เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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
โครงสร้ า งไวยากรณ์ และศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษในบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจาวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่าน
บทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียน
ระดับบทสนทนา
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
คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนา
ในกลุ่มย่อย การทาบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่านและ
การฟังเรื่องต่างๆ
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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.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒ - ๒ - ๕)
LAEN 105 English Level 3
กลยุ ท ธ์ ที่ ส าคั ญ ในทั ก ษะการใช้ ภ าษาทั้ ง สี่ การอ่ า นและการฟั ง จากแหล่ ง ต่ า งๆ การพู ด ใน
ชีวิตประจาวันและการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อยคือ ไวยากรณ์ การออกเสียง และ
คาศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจาวันและการอ่านเชิงวิชาการ 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
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝึ กอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็ น และเนื้อหาทาง
วิชาการ เพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์จากแหล่งต่างๆ โดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกั บสังคม
โลก ฝึกการฟังข่าว การบรรยาย และสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์
ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การนาเสนอ และการทาบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้
การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อยเช่นไวยากรณ์ การออกเสียง และคาศัพท์ในบริบทที่
เหมาะสม
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.

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๗๕

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
๓ (๓ - ๐ - ๖)

ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
LAFE 147 Psychology for Better Life
การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัว การเข้าใจตนเอง และผู้อื่น อิทธิพลทาง
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มี ผลต่อการดาเนินชีวิต การมีสุขภาพจิตที่ดี การวางแผนชีวิต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
Learning of human development; self-adjustment; understanding of individual
and others; social and environmental influence on human life healthy mind; life planning;
creativity and responsibility for self, family and society.

สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
ENGE 100 The Earth and Nature
หลั ก การสิ่ งแวดล้ อมระบบนิ เ วศน์ร ะบบพลวัต สมดุล ทางธรรมชาติใ นระบบนิเ วศน์ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี ว ภาพ ชุ ม ชนมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ที่ ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ
ประกอบด้วยน้าดินแร่ธาตุป่าไม้สัตว์ป่าพลังงานอากาศเสียงมูลฝอยและกากของเสียอันตราย สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศของเราและประเทศอื่นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Principle of environment, ecosystem, dynamic system, balance of nature in ecology
system, natural resource conservation and biodiversity Human community related to their
environment and natural resource. Human activities directly impacts on environment
and natural resources : water, soil, minerals, forest, wildlife, energy, air, noise, solid waste, and
hazardous waste, Current environmental situation and environmental crisis in our country and
others counties Ways of environmental management as a means for sustainable development.
สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
๓ (๓ - ๐ - ๖)
ENGE 104 Dangers and Safety in Daily Life
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ หรือธรรมชาติในชีวิตประจาวัน จากกิจกรรมในบ้าน สถานที่ทางาน
การเล่นกีฬา กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม วัตถุอันตรายสารกัมมันตรังสีไฟฟ้า อัคคีภัย แผ่นดินไหว น้า
ท่วมฉับพลัน สารพิษ เชื้อโรค อาหาร ยาสิ่งเสพติดให้โทษ อาชญากรรมการก่อวินาศกรรม อุบัติภัยจากการจราจร
ขนส่ง มลพิษทางสิ่งแวดล้อม อันตรายจากการแพร่และรับข้อมูลข่าวสาร มาตรการความปลอดภัย การประเมิน
และการจัดการตอบสนองต่อความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
Dangers likely to arise from man or nature in everyday life, from activities at homes,
work places, sports and games, agricultural practice, industry, toxic substances, radio active
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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substances, electricity, five, earth quake, flood, germs, food, medicine, drugs, crime, sabotage,
accidents from transportation, environmental pollutions, dangers from transmitting and
receiving information, safety measures evaluation and response to potential risk and damage
to persons, properties and environment.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
๓ (๓ - ๐ - ๖)
ENGE 105 Integrating Health and Environment
แนวคิดสาหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภาพ และปัจจัยที่กาหนด
สุขภาพและสิ่ งแวดล้ อมการปฏิรูป ระบบสุ ขภาพการพัฒ นาเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการเสริมสร้างสุ ขภาพและ
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสุขภาพ ตัวชี้วัดความ
อยู่ดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายสุขภาพสาธารณะ กระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การดาเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการบูรณาการ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับอาชีพ
Concepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of health and
factors determining health and environment. Health system reform, strategic development of
health and environment promotion, healthy public policy, health and environmental impact
assessment. Integrative research for health and environment, indicators of well-beings.
Information system for promoting health and environment, communication for health and
environment. Learning process for developing quality of life, living for health and environment,
self-sufficient economy, techniques for integrating health and environment, health,
environment and occupations.
สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม
๒ (๒ - ๐ - ๔)
SHHU 110 Man and Culture
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ และหน้าที่ของวัฒนธรรม รูปแบบการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
บรรทัดฐานและการจัดระเบียบทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
Meanings, types, components and functions of culture; forms of cultural learning;
social norms and regulation; cross-cultural interaction; globalization and local cultures.
สมสค ๓๐๒ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
SHSS 302 Man and Environment

๒ (๒ - ๐ - ๔)
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ความสัมพัน ธ์และการพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่
มนุษย์สร้างขึ้นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับระบบนิเวศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันและผลสืบเนื่องอัน
เกิดจากการเพิ่มผลผลิตการกระจายสิ่งอุปโภคและบริโภค การเพิ่มและการกระจายของประชากร แนวทาง
มาตรการในการแก้ปัญหาและรักษาสภาพแวดล้อมมิให้เสื่อมโทรม
The relationship and the interdependence between man, natural environment and man
– made environment, human relationship and ecosystem, the environmental problems related
to and caused by increasing the productions , distribution of the consumption , population
growth and distribution, guidelines and Rules to solve and preserve the environment.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสศท ๑๐๐ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับคนหูหนวก ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSGE 100 Introductory University English for Deaf Students 1
ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษร จานวน อาชีพ ชื่อผัก ผลไม้ การคมนาคม คาตรงข้าม คาศัพท์ใน
ชีวิตประจาวัน คาศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย เวลา สถานที่ต่าง ๆ คาศัพท์เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน และ
ความมีมารยาทในสังคม หลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานในการเขียนและการสะกดภาษาอังกฤษ
Basic English Vocabulary: alphabets, numbers, occupations, vegetables, fruits,
transport, opposite words, vocabulary words in daily life, vocabulary about body parts, time
and places, vocabulary about safety and courtesy, basic grammar and spelling of words.
รสศท ๑๐๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับคนหูหนวก ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSGE 101 Introductory University English For Deaf Students 2
ไวยากรณ์และคาศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจาวัน ในลักษณะ
การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสารใน
ชั้นเรียน
Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with
integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom
communication.
รสศท ๑๐๒ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง : การอ่าน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSGE 102 Thai as a Second Language :Reading
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ประเภทการอ่านนิทาน โคลงกลอน บทเพลง และสรุปประเด็น
สาคัญจากเรื่องที่อ่าน
Develop Thai reading skill in areas of reading fables, poems and lyrics; summarize
an important idea from reading.
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสศท ๑๐๓ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง : การเขียน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSGE 103 Thai as a Second Language : Writing
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย ประเภทการเขียนบันทึก การเขียนย่อหน้า การเขียนจดหมาย การ
เขียนย่อความ
Develop Thai writing skill in areas of writing notes, paragraphs, mails and
summaries.
รสศท ๑๐๔ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSGE 104 Computer and Information Technology for the Deaf
ประวัติและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ชนิดของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
การประมวลผลข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การใช้งานคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหูหนวก
History and development of computers, kinds of computers, components of the
computer system, data processing, information technology, computer networking and the
internet, computer usage and application software, ethics of information technology in society
related to the Deaf’s ways of life.
รสศท ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรมสาหรับคนหูหนวก
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSGE 105 Man and Culture for the Deaf
ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรมของชาติ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และเทคโนโลยีพื้นบ้านของประชาชนไทยกลุ่มต่างๆใน
ชนบท กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและความหลากหลายของวัฒนธรรม
Meaning and importance of national culture, knowledge and understanding about
culture, life, traditions, beliefs, value judgments and local technology of people in rural areas,
ethnic minority groups and Deaf culture in Thailand and multi-cultures.
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
ITCS 155 Computer Applications
วิวัฒนาการและประวัติของเครื่ องคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการทางานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบสาคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและการใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกติกาในการเชื่อมต่อ โครงสร้างของเว็บและภาษาที่ใช้ใน
การติดต่อที่เรียกว่าเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทางานของอีเมล์และการใช้
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งาน ความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลคา ซอฟต์แวร์ ประเภท
กระดานอิเล็กทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์สาหรับการนาเสนอ
Evolution and history of computers. Fundamental concepts of computer systems.
Computer main components. Operating systems and the usage. Computer networks and
interconnection. Internet and its connecting protocols. Structure of web and its language called
HTML. Search engines for Internet. E-mail mechanism and its usage. Internet security. Word
processing software. Electronic spreadsheet software. Presentation software.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๑๐๖ ภาษาไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 106 Remedial Thai Language for Deaf Students
การอ่าน และเขียนภาษาไทยในชีวิตประจาวันในบริบทของการเป็นนักศึกษา ความแตกต่างของ
โครงสร้างทางไวยากรณ์ระหว่างภาษามือไทยกับภาษาไทย
Thai literacy in daily life in the context of being a tertiary student. The difference of
Thai Sign Language structure and Thai Language structure.
รสหศ ๑๐๗ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 107 Remedial Thai Sign Language for Deaf Students
ภาษามือแบบต่างๆ ภาษามือไทยสาหรับการสื่อสารทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การทางานกับ
ล่ามภาษามือ
Different types of Thai Sign Language. Thai Sign Language for communicative
purposes in the context of being a tertiary student, and how to work with an interpreter.
รสหศ ๑๐๘ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน : คาศัพท์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 108 Remedial Thai Sign language for hearing students : Vocabulary
การฝึ ก ใช้ภ าษามือไทย ทั้งด้ านทักษะในการทาความเข้า ใจและทักษะในการแสดงออกลั กษณะ
พื้นฐานของท่ามือ การแสดงสีหน้าท่าทางคาศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
Developing practical abilities in both the reception and production of Thai Sign
Language, including the basic hand shapes and facial expressions required in Thai Sign
Language. Basic vocabularies associated with everyday interaction.
รสหศ ๑๐๙ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน: ไวยากรณ์
RSDS 109 Remedial Thai Sign language for hearing students : Grammar

๓ (๒ - ๒ - ๕)
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เรียนรู้โครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษามือไทย และการใช้ภาษามือไทยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม
อย่ างเหมาะสม การใช้ลั กษณะนามในการพัฒ นาคาศัพท์ การใช้พื้นที่และจังหวะในการทาท่ามือ การพัฒ นา
พื้นฐานความสามารถในการใช้ภาษา
Understanding the grammatical structures of Thai Sign Language and using the
language in its social and cultural contexts appropriately. The use of classifiers in the
development of the lexicon. Understanding the use of signing space and of the time
line. Development of a basic communicative competence in the language.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 111 Introduction to Thai Sign Language
ประวัติค วามเป็ น มาของภาษามือไทย บุคคลส าคัญและผลงานที่เป็นคุ ณูปการต่อภาษามือไทย
รูปแบบและประเภทของภาษามือไทยที่ใช้ในปัจจุบัน การศึกษาภาษามือไทยลักษณะทางไวยากรณ์ที่สาคัญใน
ภาษามือและภาษามือไทย ปัจจัยที่ทาให้การใช้ภาษามือไทยมีความหลากหลาย และความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
และวัฒนธรรม
History of Thai Sign Language, the people and their works contributing to Thai Sign
Language, sign language used in Thailand, the study of Thai Sign Language, basic grammatical
features in sign languages and Thai Sign Language, the sociolinguistics, and the relationship
between language and culture.
รสหศ ๑๑๖ คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 116 Remedial Mathematics for Deaf Students
จานวนและการดาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
Basic of number and operations, measurement, geometry, algebra, data analysis and
probability, and basic mathematical skills and processes in the context of being a tertiary
student.
รสหศ ๒๐๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 205 Information Technology and Educational Innovation
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบ การ
ประยุกต์ใช้ การประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรับรู้
Principle and concept in information technology and educational innovation,
design, application, evaluation of information technology and educational innovation.
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๐๖ ทฤษฎีทางการศึกษาและวิชาชีพครู
๓ (๓ - ๐ - ๖)
RSDS 206 Educational Theories and Professional Teacher
ปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีทางการศึกษา ประวัติความเป็นมาของระบบการศึกษาไทย แผนการ
ศึกษาของชาติ การศึกษาในและนอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต ความสาคั ญของวิชาชีพครู ความก้าวหน้าและ
การพัฒนาวิชาชีพครู สภาพงานครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู คุณลักษณะที่ดีของครู เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู
Philosophy of Education, Theories of Education, history of Thai education system,
national plan in education, education system and non-education system, life long education,
significance of related professional teacher, professional teacher development, teacher tasks,
knowledge management to professional teacher, good characteristics of teacher, professional
standards, ethics of pedagogy.
รสหศ ๒๐๗ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 207 Educational Management for Children with Special Needs
ทฤษฎีและปรั ชญาทางการศึกษาพิเศษ ประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การประยุกต์
แนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดทาโปรแกรม
การศึกษารายบุคคลแผนการสอน สื่อการสอน วิธีการสอน และการวัดประเมินผล
Philosophy of special education and theories of special education, Types of
Children with for Special Needs, Learning style of children with special needs, instruction
Children with Special Needs, Individualized Education Program(IEP), Lesson plan, Teaching
materials, measurement and Evaluation.
รสหศ ๒๐๘ ภาษาไทยสาหรับข้อมูลข่าวสารและสังคม
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 208 Thai for Information and Society
การศึกษาและค้นหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเว็บไซต์ การวิเคราะห์เนื้อหา
และสาระสาคัญของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมุมมองทางสังคม
Learning and searching information from newspapers, magazines, and websites;
analyzing content and main points related to social aspects.
รสหศ ๒๐๙ การอ่านภาษาไทยเชิงวิชาการ
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 209 Academic Thai Reading
ฝึกฝนการอ่านบันเทิงคดีและการอ่านสารคดี วิธีการอ่านจับใจความสาคัญ และการวิเคราะห์สารของ
ผู้เขียน
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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Practice reading fictions and non-fictions; approaches to reading for main ideas;
analyzing message of the authors.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 212 Introduction to Deaf History and Culture
ความหมายของประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมคนหู ห นวกในด้ า นมานุ ษ ยวิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา
ประวัติศาสตร์ และการศึกษาของคนหูหนวกในประเทศไทย ตลอดจนสภาพการจัดการศึกษาของคนหูหนวกใน
ปัจจุบัน
Meaning of history and culture of Deaf people in terms of anthropology and
sociology. Emphasis on history and the history of education of the Deaf in Thailand including the
current situation of education for the Deaf.
รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจักษณ์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 214 Art Appreciation
จุดมุ่งหมายของการเรียนศิลปะความหมายของศิลปะ ขอบข่ายของศิลปะ บ่อเกิดของศิลปะ หลัก
ของศิลปะ โครงสร้างของงานศิลปะ ความรู้เรื่องสีลักษณะของศิลปะที่ดี ทัศนศิลป์ในงานจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรมประยุกต์ศิลป์ ในงานผลิตภัณฑ์การตกแต่งบ้านสื่อโฆษณาการแต่งกาย
Reasons for learning art, meaning, scopework, origins of art, principles of art,
structure, color, qualities of fine art, visual aspects of art : painting, sculpture, architecture, arts
application ; product design, decorating, advertising media and fashion.
รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 216 Independent Living for the Deaf
พฤติกรรมของคนหูหนวกตามวัย และสิ่งแวดล้อม แนวคิดที่ทาให้เกิดปัญหาการดารงชีวิตของคนหู
หนวกทุกวัย การวางแนวชีวิตเพื่อให้คนหูหนวกอยู่ร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างเป็นสุข ฝึกทักษะในการดาเนินชีวิต
อิสระของคนหูหนวก
Deaf behavior in accordance with aging and environment, notions that lead to
challenges in the daily living of the Deaf, and promotion of independent living for the Deaf,
Practise skills for Deaf’s independent living.
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
RSDS 217 Technology and People with Disabilities

๓ (๓ - ๐ - ๖)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
การเรียนรู้ของคนพิการแต่ละประเภท
Media, education technology, assistive technology and physical environment
awareness of people with Disabilities.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 218 Music and the Deaf
การเรียนรู้ผ่านองค์ประกอบของดนตรี การร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรี การอ่านโน้ต การฟัง และ
การเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้คนหูหนวกเข้าถึงดนตรีและสนุกสนานกับดนตรี
Learning through the elements of music, singing, playing instruments, reading
notation, listening and movement to support deaf people access and enjoy music.
รสหศ ๒๑๙ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 219 Teaching Health and Physical Education for Deaf Children in Elementary
Education
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมหลัก และวิธีการสอน แผนการสอน สื่อการสอน การ
วัดและประเมินการเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาสาหรับเด็กหูหนวกระดับประถมศึกษา
Curriculum of hygiene and physical education in elementary education, principles
and methods of teaching, lesson plans, teaching media, measurement and evaluation of
hygiene and physical education for Deaf children in elementary education.
รสหศ ๒๒๐ วัฒนธรรมคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 220 Deaf Culture
ความหมายของวั ฒ นธรรมในด้ า นมานุ ษ ยวิ ท ยา และสั ง คมวิ ท ยาการ พิ จ ารณาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การศึกษาวัฒนธรรมของคนหูหนวก การถ่ายทอดวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม และการศึกษา
ของคนหูหนวกวัฒนธรรมของคนหูหนวกไทย ข้อมูลการกระจายกลุ่มของคนหูหนวกในประเทศไทย ความแตกต่าง
ทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม
Meaning of culture in terms of anthropology and sociology, analyzing information
about Deaf culture study. Transferring culture and the relation between culture and the
education of the Deaf. Particular issues involved in the study of Deaf culture in Thailand,
distribution of Deaf people throughout Thailand, different social and cultural situations in which
those Deaf people live.
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๒๔ ประวัติศาสตร์คนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 224 Deaf History
ประเด็นต่างๆ เรื่องประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคม การเขียนเรื่องของคนหูหนวกเพื่อบันทึก
ไว้ในประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาจากประวัติศาสตร์คนหูหนวกทั่วโลกและคนหูหนวกไทย ความเป็นไปได้ที่จะมี
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องคนหู ห นวกไทยสอดแทรกอยู่ ใ นประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยและแนวทางในการท าวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์คนหูหนวกในประเทศไทย
Issues on the history of ethnic groups, writing composition of the Deaf for recording
their history, case studies from Deaf history around the world and in Thailand, the possibility of
placing Deaf people in Thai history and research into Deaf history in Thailand.
รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 226 Drama for Deaf Children
ลักษณะของละครสาหรับเด็กความสาคัญของละครต่อการศึกษา ละครหุ่น ละครเวที การดัดแปลง
และแต่งบทละคร การใช้ภาษามือและภาษากายในการแสดง
Charateristics of Drama for children, importance of drama in education, puppet
show, staging of play, play composing and adaptation, using sign language and body language
in performance.
รสหศ ๒๒๗ ยูริธมี
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 227 Eurhythmy
หลักการและแนวคิดของยูริธมี ทักษะพื้นฐานทางยูริธมี การเคลื่อนไหวไปตามสระ พยัญชนะ บท
กลอน และนิทานการเคลื่อนไหว ไปตามระดับเสียง รูปแบบจังหวะ ขั้นคู่ และความกลมกลืน/กระด้างของเสียง
การแสดงเดี่ยว และ การแสดงกลุ่ม
Principles and concepts of eurhythmy; foundation of eurhythmy skills, movement
with vowels, consonants, poems, and stories, movement with pitches, rhythm, intervals, and
consonance/dissonance.
รสหศ ๒๒๘ การถ่ายภาพพื้นฐาน

๓ (๒ - ๒ - ๕)

RSDS 228 Basic photography
หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น การถ่ายภาพวัตถุ สิ่งของ บุคคลและสัตว์ เทคนิคในการถ่ายภาพ การนา
ภาพถ่ายไปใช้ในการผลิตสื่อการสอน
Principles of basic photography, photography of objects,human,and
animals,photographic techniques, Applying photography to educational media production.
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๒๙ การจัดนิทรรศการ

๓ (๒ - ๒ - ๕)

RSDS 229 Exhibition
หลักการและทฤษฎีในการจัดนิทรรศการ การเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การนาเสนอแฟ้มข้อมูล
ผลงาน และการจัดนิทรรศการ
Principles and theory of exhibition, media collection, media storage, portfolio, and
presentation.
รสหศ ๒๓๑ ลักษณะทางไวยากรณ์ที่สาคัญในภาษามือไทย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 231 Grammatical Features in Thai Sign Language
ลักษณะทางไวยากรณ์ที่สาคัญในภาษามือไทยทั้งในระดับคาและประโยค และฝึกทักษะการใช้ภาษา
มือไทย
Distinctive grammatical features in Thai Sign Language at word and sentence level
and practicing Thai Sign Language skills.
รสหศ ๒๓๒ การสะกดอักษรนิ้วมือและจานวนในภาษามือไทย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 232 Fingerspelling and Number in Thai Sign Language
เข้าใจที่มารูปแบบความสาคัญของการสะกดอักษรนิ้วมือในภาษามือ ฝึกปฏิบัติการสะกดนิ้วมือให้
ถูกต้องและชัดเจน ฝึกทักษะการดูตัวอักษรสะกดนิ้วมือจนเกิดความชานาญ วิธีการบอกจานวนในภาษามือไทยที่
ถูกต้อง และฝึกปฏิบัติ
The importance and background of Thai manual alphabets, practicing the skill to
fingerspell correctly and clearly, and how to sign numbers and quantity in Thai Sign Language.
รสหศ ๒๓๔ การเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 234 Language Acquisition and Language Development
พัฒนาการภาษาของเด็ก กลไกในสมองกับการเรียนรู้ภาษา การเรียนรู้ภาษาของคน การเรียนรู้ภาษา
แม่ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และความบกพร่องทางด้านภาษา
Language development in children, the brain and language acquisition, human
language acquisition, native language acquisition, foreign language acquisition and problems of
language usage which are related to brain mechanisms.

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๓๕ การผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็กหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 235 Literary Works Production for Deaf Children
วรรณกรรมสาหรับเด็ก การอ่านวรรณกรรมสาหรับเด็ก การแต่งนิทาน การทาหนังสือสาหรับเด็ก
การเล่านิทานสาหรับเด็กหูหนวก
Children literature, reading child literature, composing tales, making book for
children, story telling for deaf children.
รสหศ ๒๓๖ ภาษาศาสตร์เปรียบต่าง : ภาษามือไทยและภาษาไทย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 236 Contrastive Linguistics : Thai Sign Language and Thai
เปรียบเทียบความแตกต่างทางไวยากรณ์ ภาษาไทยและภาษามือไทย ทั้งในระดับคาและประโยค
และพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาไทย
The contrastive study between Thai and Thai Sign Language at word and sentence
level and the development of written Thai skill.
รสหศ ๒๕๐ ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 250 Spoken Thai for Sign Language Interpreters 1
ภาษาพูดไทยที่ใช้ในสังคมทั่วไปอย่างเหมาะสม เพื่อแปลภาษามือเป็นภาษาไทยได้ถูกต้อง และการ
ฝึกปฏิบัติ
Appropriate spoken Thai in Thai society in order to translate Thai Sign Language
into Thai language correctly and gain speaking practice.
รสหศ ๒๕๑ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 251 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 1
ภาษามือไทยที่ใช้สนทนาอยู่ทั่วไปในชุมชนคนหูหนวก เพื่อใช้ในการแปลภาษามือเป็นภาษาไทยได้
ถูกต้องในความหมายเดียวกัน
Communicative Thai Sign Language in Deaf communities for general communication
in order to translate Thai Sign Language into Thai language correctly.
รสหศ ๒๕๒ ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 252 Spoken Thai for Sign Language Interpreters 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๒๕๐ ภาษาพูดไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๑ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 250 Spoken Thai for Sign Language Interpreters 1 or equivalent

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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ภาษาพูดไทยเกี่ยวกับสานวนโวหารต่างๆ ฝึกการตีความสานวนและแปลสานวนภาษาไทย ทั้งภาษา
พูดไทยและภาษาเขียนเป็นภาษามือไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
Thai idioms, interpreting and translating Thai idioms into Thai Sign Language through
both speaking and writing correctly and dealing with Thai culture.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๕๓ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 253 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๒๕๑ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 251 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 1
or equivalent
ภาษามือไทยเกี่ยวกับสานวนที่ได้จากรายวิชา รสหศ ๒๕๒ ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒ ฝึก
การใช้ภาษามือไทยในสถานการณ์ ซึ่งอิงบริบทที่กาหนดโดยฝึกการเป็นล่ามแปลสานวนและภาษาพูดเป็นภาษามือ
ไทยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของภาษานั้น
Thai Sign Language idioms that follow from RSDS 252 Spoken Thai for Sign
Language Interpreters 2. Practice Thai Sign Language in the provided situations, interpreting
and translating culturally appropriate idiomatic and colloquially based language.
รสหศ ๒๕๔ ภาษามือในประเทศไทย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 254 Sign Languages in Thailand
รูปแบบของภาษามือไทย ลักษณะเฉพาะของภาษามือ และภาษามือไทย การเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยภาษาศาสตร์ภาษามือ และการฝึกปฏิบัติ
Patterns in Thai Sign Language, distinctive features in sign languages and Thai Sign
Language, collecting and analyzing data based on sign language linguistic methodology and
practice.
รสหศ ๒๖๑ ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
๓ (๑ - ๔ - ๔ )
RSDS 261 Art for Teachers : Drawing
ความสาคัญของศิลปะสาหรับครู งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี การวาดภาพ ศิลปะการสร้างสรรค์
งานประดิษฐ์ คุณค่าและประโยชน์ของงานศิลปะ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การนาศิลปะมาประยุกต์ในชีวิตประจาวัน
ฝึกการวาดภาพด้วยสีถ่าน สีเทียน และสีชอล์ค
Importance of art for teachers ; art work related to theories of drawing ; creative art
work ; handicrafts ; value and benefits of art work ; nature of the environment ; application of
art to daily life ; drawing practice with charcoal, crayons, and colour chalk.
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๘๘

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๖๒ ศิลปะสาหรับครู : การระบายสี และงานปั้น
๓ (๑ - ๔ - ๔ )
RSDS 262 Art for Teachers : Painting and Modeling
หลักการและวิธีการวาดภาพด้วยสีน้า และดินสอ ฝึกการวาดภาพด้วยสีน้าและดินสอ หลักการปั้น
รูปทรงต่าง ๆ การใช้ประสาทสัมผัสของมือในงานปั้น ปฏิบัติการปั้นด้วยดิน และขี้ผึ้ง
Principles and methods of painting with water color and pencils ; painting practice
with watercolors and pencils ; principles of modeling, use of hand dexterity for modeling ;
modeling practice with clay and wax.
รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก
๓ (๑ - ๔ - ๔ )
RSDS 263 Arts for Children
ความสาคัญของศิลปะสาหรับเด็ก สาระการเรียนรู้ และมาตรฐาน แผนการเรียนรู้ การประเมินผล
การประยุกต์งานศิลปะสาหรับกิจกรรมประจาวันสาหรับเด็ก
Importance of art for children; learning content and standard ; learning plans,
evaluation ; application of art work for children’s daily life activities.
รสหศ ๒๗๐ หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓ (๓ - ๐ - ๖)
RSDS 270 Principles and Theories in Educational Technology
หลักการ และทฤษฎี การออกแบบ การพัฒนา และการประเมินเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัด
สภาพแวดล้อมที่มีเทคโนโลยีสนับสนุน การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาสาหรับคนหูหนวก
Theories, principles, designs, development and evaluation of educational
technology, using technology to support the student learning environment and application to
Deaf studies.
รสหศ ๒๗๒ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 272 Media for Educational Technology
หลักในการเลือกสื่อ การผลิตสื่อการสอน การออกแบบการใช้ การบารุงรักษาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
การประเมินผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Choosing instructional media and tools, educational media production, media
design, usage, maintenance of electronic media, and electronic media evaluation.
รสหศ ๒๗๓ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
RSDS 273 Assistive Technology in Education for People with Disabilities

๓ (๓ - ๐ - ๖)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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ความหมาย ประเภท ขอบเขตการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์และการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกทางการศึกษาสาหรับนักเรียนพิการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงได้ทางการศึกษา นโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกรณีศึกษา
Meaning, types, scope of assistive technology, devices and services in education for
students with disabilities, accessible information technology in education, related policy and
law, and case studies.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๗๔ หลักการออกแบบงานกราฟิก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 274 Principles of Graphic Design
หลักการออกแบบงานกราฟิก ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสีเทคนิค การใช้เครื่องมือสาหรับการ
ผลิตงานกราฟิก
Principles of graphic design, components of art theory and color theory, using
graphics tools and techniques.
รสหศ ๒๗๕ การใช้งานโปรแกรมกราฟิก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 275 Using Graphic Software
ลักษณะสาคัญของโปรแกรมกราฟิก องค์ประกอบและการเชื่อมประสานกับผู้ใช้งานแบบกราฟิกของ
ซอฟท์แวร์กราฟิก การใช้งานโปรแกรมกราฟิก การนาเข้าและส่งออกข้อมูลกราฟิก การออกแบบกราฟิก การ
ตกแต่งภาพกราฟิก การฝึกปฏิบัติโครงงานกราฟิก
Main characteristics of graphic programs, components and graphic user interface of
graphic software, using the graphic software, input and output of graphic data, graphic design,
graphic retouching, practice of graphic project.
รสหศ ๒๗๖ การสร้างภาพเคลื่อนไหว
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 276 Animation Creation
หลักการพื้นฐานของภาพเคลื่อนไหวแบบต่างๆ องค์ประกอบในการสร้างภาพเคลื่อนไหว เทคนิค
การสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหว การใช้ ง านซอฟท์ แ วร์ ส ร้ า งภาพเคลื่ อ นไหว การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ าพเคลื่ อ นไหวใน
กระบวนการเรียนการสอน
Fundamental concept of animation, components in animation creation, techniques
in animation creation, using the animation softwares, application of the animation for teaching
and learning process.

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๑
๓ (๐ - ๖ - ๓)
RSDS 280 Ceramic Co-operative Education 1
กาหนดให้นักศึกษาในวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา ฝึกงานวิชาชีพอย่างน้อย
๕๒๕ ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ๆ ละ ๑๗๕ ชั่วโมง หรือ ๕ สัปดาห์ นักศึกษาปฏิบัติงานทั่วไปภายใต้การนิเทศ
ในสถานประกอบการเครื่องเคลือบดินเผา
Specific for ceramic students, vocational training of at least 525 hours - 3 sections.
Each section is 175 hours or 5 weeks. Students will be assigned to do general work through the
course of training in entrepreneurship under supervision of the instructor.
รสหศ ๒๘๑ การออกแบบขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 281 Introduction to Design
ความหมายของการออกแบบองค์ป ระกอบต่างๆในงานออกแบบ เช่น จุด เส้ น รู ปร่าง รูปทรง
ลักษณะผิวสี น้าหนัก พื้นที่ว่าง ทฤษฎีการออกแบบ การแปรเปลี่ยน การประสานกลมกลืน ปฏิบัติการศึกษาใน
ลักษณะงาน ๒ มิติ
Meaning of design and composition in design – dot, line, shape, form, texture,
color, value, space, theory of design, theory of gradation, harmony, and practice with design in
2 dimensions.
รสหศ ๒๘๒ การวาดเส้นพื้นฐาน ๑
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 282 Basic Drawing 1
ฝึกปฏิบัติวาดเส้นด้วยอุปกรณ์ต่างๆ โดยอาศัยแบบหุ่นนิ่ง แบบคน และทิวทัศน์ เป็นต้น เพื่อฝึก
ทักษะวาดเส้น และพัฒนารูปแบบวาดเส้นให้มีลักษณะเฉพาะตน มีการศึกษานอกสถานที่
Practice drawing with a variety of tools by using still life, human models, and
landscape views, etc. for improving skill at drawing and developing format drawing to have
unique identity.
รสหศ ๒๘๓ การวาดเส้นพื้นฐาน ๒
๒ (๑ - ๒ - ๓ )
RSDS 283 Basic Drawing 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๒๘๒ การวาดเส้นพื้นฐาน ๑ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 282 Basic Drawing 1 or equivalent
ฝึกปฏิบัติวาดเส้นด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยแบบจากธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ใบไม้ ต้นไม้ สัตว์
คน เป็น ต้น และสิ่ งประดิษฐ์ ของมนุ ษย์ เช่น จาน ชาม แก้ว น้า รถยนต์ ปากกา ดิน สอ เสื้ อผ้ า เป็นต้น การ
แสดงออกเฉพาะตนให้ชัดเจน มีการศึกษานอกสถานที่
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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Practice drawing with any tools available from nature – rock, leaf, tree, animal,
human being, etc. and the inventions by humans – plates, bowls, glass, cars, pens, pencils,
clothes, etc. Drawing will focus on expressing the unique identity of each person. The drawing
will take place in a variety of settings - both indoors and outdoors and will have study in other
places.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๘๔ เครื่องเคลือบดินเผาขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 284 Introduction to Ceramic
ความหมายของเครื่องเคลือบดินเผา การศึกษา ประโยชน์ ความเป็นมา ประเภทของเครื่องเคลือบ
ดินเผา วัตถุดิบที่นามาใช้การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเครื่องเคลือบดินเผา การตกแต่งผลิตภัณฑ์ สีที่ใช้
ในงานการพิจารณาผลิตภัณฑ์
The meaning of ceramics, education, benefits, and background including types of
ceramics, raw materials for use, forming product, tools for ceramics, decorating techniques, and
using color for work .
รสหศ ๒๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๒ มิติ
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 285 2 Dimension Studio
ปฏิบัติงาน ๒ มิติด้วยเทคนิคสีน้า สีชอร์ค สีพาสเตล หรือการปะติดกระดาษสี เป็นต้น จากแบบหุ่น
นิ่งแบบคน และทิวทัศน์ เพื่อเรียนรู้ปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้สีการแสดงความรู้สึก ทางความงาม
และการทดลองสร้างผลงาน ๒ มิติ โดยใช้พื้นฐานความรู้ความชานาญเชิงจิตรกรรม มีการศึกษานอกสถานที่
Practice 2 dimensional art with water color, chalk, pastel, collage color paper, etc.
using still life, human models, and landscape views. Learn composition, using color for feelings
of beauty, and experiment with creating 2 dimensional works from basic knowledge and skill in
painting. Study both indoors and outdoors.
รสหศ ๒๘๖ เขียนแบบเทคนิค
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 286 Technical Drawing
ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ขี ย นแบบภาพฉายสองมิ ติ และภาพสามมิ ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง ตามขนาด และสั ด ส่ ว นใน
ระดับพื้นฐาน การเขียนภาพเพื่อนาไปใช้ในการสร้างเครื่องเคลือบดินเผาในระนาบต่างๆ พร้อมการกาหนดขนาดที่
ถูกต้อง
Practice two dimensional and three dimensional technical drawing at the basic
level. Make drawings with correct size and proportion, for making ceramics that fix correct size
in each level .
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๘๗ ประติมากรรมพื้นฐาน
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 287 Basic Sculpture
ปฏิบัติงานประติมากรรมประเภทนูนต่า นูนสูง และลอยตัวด้วยดินเหนียว ขี้ผึ้ง ปูน กระดาษ และไม้
จากแบบหุ่นนิ่ง แบบคน และแบบจินตนาการความเหมือนจริง และเรียนรู้จักความงามในรูปทรงประติมากรรม
Practice creating bas-relief, high-relief and round sculpture from clay, wax, plaster,
paper and wood. Study from still life, human form and imagination, realistic representations,
and learning beauty from sculpture.
รสหศ ๒๘๘ การปั้นด้วยมือ
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 288 Hand Forming
วัสดุอุปกรณ์ในการปั้นด้วยมือการขึ้นรูปด้วยวิธีบีบดิน ขดดิน ทาดินแผ่น การใช้พิมพ์กด การตกแต่ง
ด้วยวิธีการขูดขีดเจาะเป็นลวดลายต่างๆ
Tools for hand forming, forming ceramics by pinching, coiling, weaving, slabbing,
impressing, incising and piercing .
รสหศ ๒๘๙ การเคลือบเครื่องเคลือบดินเผา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 289 Ceramic Glaze
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการเคลือบ ประวัติความเป็นมา การแบ่งชนิดของเคลือบ วัตถุดิบที่
ใช้ในการทาเคลือบ วัตถุดิบที่ทาให้เกิดสีในเคลือบ การเตรียมเคลือบจากออกไซด์ และจากสีส าเร็จ การผสม
เคลือบ วิธีการเคลือบ : การชุบจุ่ม การเทราด การชุบทับซ้อนตาหนิเคลือบ และการแก้ไข
Meaning and purposes of glaze, history and types of glaze, materials used to make
glaze, materials used to make color in glaze, preparing glazes from oxides and color stains,
mixing glazes, and the procedures for glazing : dipping, pouring, and overlapping glaze, how
glaze defects occur and how to prevent them, as well as how to solve other glazing problems.
รสหศ ๒๙๐ ภาษามือไทยขั้นกลาง ๑ สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 290 Intermediate Thai Sign Language for Deaf Students 1
ศัพท์และไวยากรณ์พัฒนาทักษะด้านการรับรู้ และการใช้ภาษามือไทยในการสื่อสาร โดยให้รู้จัก
ความแตกต่างของการใช้ภาษามือไทยในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
Vocabulary and grammar in Thai Sign Language; developing both productive and
receptive communication skills, focusing on different registers used in daily life.

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๙๓

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๒๙๑ ภาษามือไทยขั้นกลาง ๒ สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 291 Intermediate Thai Sign Language for Deaf Students 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๒๙๐ ภาษามือไทยขั้นกลาง ๑ สาหรับนักศึกษาหูหนวก หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 290 Intermediate Thai Sign Language for Deaf Students 1
or equivalent
ศัพท์และไวยากรณ์พัฒนาทักษะด้านการรับรู้ และการใช้ภาษามือไทยในการสื่อสาร โดยให้รู้จัก
ความแตกต่างของการใช้ภาษามือไทยในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในสังคม
Vocabulary and grammar in Thai Sign Language; developing both productive and
receptive communication skills, focusing on different registers used in activities associated with
various social settings.
รสหศ ๓๐๐ การบริหารจัดการห้องเรียน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 300 Classroom Management
หลั กการจั ดการชั้น เรี ย น การจั ดชั้นเรียน การสร้างกฎและกระบวนการในชั้นเรียน ปฏิสั มพัน ธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน การจัดการพฤติกรรมนักเรียน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การกระทา การจัดทาโครงงานทาง
วิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ
Principle of classroom management, organising classroom, establishing rules and
procedures, Interaction between teacher and student in the classroom, managing student
behavior, managing active learning, academic projects, vocational training projects.
รสหศ ๓๐๑ การบริหารทางการศึกษาและกฎหมายการศึกษา
๓ (๓ - ๐- ๖)
RSDS 301 Educational Administration and Educational Law
แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบ
บริ ห ารการศึกษา การจั ดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษา ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา สถานศึกษากับชุมชน ระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ
Basic theories of educational administration, educational administration processes,
educational administration system, management of compulsive education, educational quality
assurance and education standard, educational acts, orders and rules, educational institute and
community, information system for administration and management.
รสหศ ๓๐๘ การเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
RSDS 308 Academic Thai Writing

๓ (๒ - ๒ - ๕)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๙๔

มคอ.๒

ฝึกฝนการเขียน การเขียนอัตชีวประวัติ การเขียนโครงร่างเรียงความ การเขียนเรียงความ การเขียน
โครงร่างรายงาน และการเขียนรายงาน
Practice writing autobiography, an essay outline, essays, a report outline and
reports.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๐๙ การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 309 Teaching Thai as a Second Language for Deaf Children in Elementary Education
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก หลักสูตร การออกแบบบทเรียน การทา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ การทาสื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับเด็กหูหนวกในระดับ
ประถมศึกษา
Teaching Thai as a second language for the Deaf, curriculum; designing and planning
lessons; teaching materials; testing and evaluation appropriate to the Deaf students in
elementary level.
รสหศ ๓๑๑ การสอนแบบทวิภาษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 311 Bilingual Teaching
ภาวะทวิภาษา แนวคิด หลักการ วิธีการ และแนวทางการดาเนินการสอนแบบทวิภาษา ภาษาแม่
(ภาษาแรก) และภาษาที่สอง เนื้อหาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แผนการสอน สื่อการสอน วิธีการสอน
และการวัดประเมินผล
Bilingualism, Concept, principle, methods for bilingual education, Mother tongue
(first language) and second language, Content and educational management, Lesson plan,
Teaching materials, Teaching methods and Evaluation.
รสหศ ๓๑๒ การสอนวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 312 Teaching Deaf Culture and History
การพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอน แผนการสอนสื่อการสอน การวัดและประเมินการเรียนวิช า
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก
Curriculum Development,principle and methods of teaching, lesson plans, teaching
media, measurement and evaluation of Deaf culture and history learning.
รสหศ ๓๑๓ ภาษามือไทยระดับปฐมวัย
RSDS 313 Thai Sign Language in Early Childhood Education

๓ (๒ - ๒ - ๕)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๙๕

มคอ.๒

ศัพท์ และประโยคภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย นิทาน โคลงกลอน
บทกวี และเพลงสาหรับเด็ก
Thai Sign Language vocabularies and sentences in communicating and learning for
early childhood, Story-telling, prose, poetry and songs for children.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๑๔ การสอนภาษามือไทย สาหรับผู้ที่มีการได้ยิน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 314 Teaching Thai Sign Language for Hearing People
ความสาคัญของการสอนภาษามือสาหรับผู้ที่ มีการได้ยิน การจัดทาหลักสูตร การสอนภาษามือไทย
วิธีการสอนภาษามือไทย การจัดทาแผนการสอน การจัดทาสื่อการสอน ฝึกปฏิบัติสอน
The importance of teaching sign language to hearing people, Thai Sign Language
curriculum design, lesson planning, teaching materials and practicum.
รสหศ ๓๑๕ ภาษามือไทยระดับประถมศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 315 Thai Sign Language in Elementary Education
ศัพท์ และประโยคภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้สาหรับเด็กระดั บประถมศึกษา นิทาน
นิยาย เรื่องเล่าชาดก สานวน สุภาษิต คาพังเพย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย
Thai Sign Language vocabularies and sentences in communicating and learning for
middle childhood, Story-telling, Fairy tales, Jataka, Idioms, Literature and Thai history and
culture.
รสหศ ๓๑๖ การสอนศิลปศึกษา ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 316 Art teaching 1
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนศิลปะ จิตวิทยาการสอนศิลปะ หลักสูตรและแบบเรียน วิธีการสอน
และเทคนิคการสอน
Objective and psychology of teaching and learning in art education, curriculum,
textbook method and techniques in teaching.
รสหศ ๓๑๗ การวาดการ์ตูน

๓ (๒ - ๒ - ๕)

RSDS 317 Comic drawing
การวาดภาพพื้นฐาน การออกแบบลักษณะเฉพาะ การวาดการ์ตูน การประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อ
การสอน
Basic drawing, specific characteristic design, comic drawing applying comic drawing
to educational media production.
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๙๖

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๓๑ การจับใจความและการบันทึก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 331 Note-Taking and Summarizing
เข้าใจรูปแบบของการเล่าเรื่อง และฝึกทักษะการจับใจความสาคัญจากการดูการเล่าเรื่องด้วยภาษา
มือไทยของคนหู หนวกและคนที่มีการได้ยิ น การแปลจากภาษาพูดไทยเป็นภาษามือไทยของล่ ามภาษามือใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และสรุปใจความสาคัญด้วยภาษามือและการบันทึก
How to narrate and practice summarizing the main ideas from Thai Sign Language
narratives in various situational settings, and also do note-taking with signing and writing.
รสหศ ๓๓๒ การพัฒนาทักษะภาษามือไทย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 332 Thai Sign Language Skill Development
กฎเกณฑ์การใช้ภาษามือไทยที่ถูกต้องและชัดเจน และฝึกปฏิบัติภาษามือไทยระดับที่สูงกว่าประโยค
แบบต่างๆ
Grammatical rules in Thai Sign Language and practice of various types of Thai Sign
Language at discourse level.
รสหศ ๓๔๕ การแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
RSDS 345 Guidance in Special Education School
หลักการแนะแนว การจัดบริการแนะแนว การศึกษาพฤติกรรมของเด็ก ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้น
ในการให้คาปรึกษา กระบวนการให้คาปรึกษา เทคนิคในการให้คาปรึกษา จรรยาบรรณในการแนะแนวและให้
คาปรึกษา
Principle of Guidance, Guidance Services, Child behavior studies, Theory of
Counseling and its principles, Counseling process, Counseling techniques, Code of ethics in
Guidance and Counselin.
รสหศ ๓๕๐ ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๑
๓ (๓ - ๐ - ๖)
RSDS 350 Theoretical and Professional Issues in Sign Language Interpreting 1
โครงสร้างทางภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา หน้าที่ของภาษา ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการ
สื่อสาร และทฤษฎีการแปล และการตีความ
Language structure, language change, function of language, communicative theories
and practice, and theoretical study of translation and interpretation.
รสหศ ๓๕๑ ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๒
RSDS 351 Theoretical and Professional Issues in Sign Language Interpreting 2

๓ (๒ - ๒ - ๕)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๙๗

มคอ.๒

วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๓๕๐ ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๑ หรือ
เทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 350 Theoretical and Professional Issues in Sign Language
Interpreting 1 or equivalent
อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติการเป็นล่ามในเชิงทฤษฎี ประเด็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณ การ
ปรับกลยุทธ์ในการแปลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการเป็นล่ามวิชาชีพ
Class discussions on theoretical problems of being sign language interpreters, issues
on codes of ethics and strategies of adjustment to translate appropriately as professional sign
language interpreters.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๕๒ ภาษาพูดไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๓
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 352 Spoken Thai for Sign Language Interpreters 3
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๒๕๒ ภาษาพูดไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๒ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 252 Spoken Thai for Sign Language Interpreters 2 or equivalent
คาที่ใช้ทางการศึกษาเพื่อแปลภาษาไทยเป็นภาษามือได้ถูกต้อง และการฝึกปฏิบัติ
Vocabulary and terminology used in education in order to translate Thai language
into Thai Sign Language correctly and gain experience in educational settings.
รสหศ ๓๕๓ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๓
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 353 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 3
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๒๕๓ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๒ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 253 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 2
or equivalent
คาที่ใช้ทางการศึกษาเพื่อแปลภาษามือเป็นภาษาไทยได้ถูกต้อง และการฝึกปฏิบัติ
Vocabulary and terminology used in education in order to translate Thai Sign
Language into Thai language correctly and gain experience in educational settings.
รสหศ ๓๕๔ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๑
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 354 Practical Experience in Sign language Interpreting 1
ฝึกการเป็นล่ามในห้องปฏิบัติการทางภาษาและการประเมินตนเองจากเทปวีดิทัศน์ ฝึกสังเกตการ
ล่ามของล่ามวิชาชีพและแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆของการเป็นล่าม ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ รวบรวม
ปัญหาทางด้านภาษาและข้อมูลที่ได้ไว้เพื่อการวิจัย
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๙๘

มคอ.๒

Practicing sign language interpreting in lab sessions, self assessment from tape
recording, interpreting observation of sign language interpreting sessions, class discussions on
issues of being a sign language interpreter in both theory and practice, collecting on language
problemdata for further research.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๕๖ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๒
๓ (๑ - ๔ - ๔ )
RSDS 356 Practical Experience in Sign Language Interpreting 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๓๕๔ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๑ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 354 Practical Experience in Sign language Interpreting 1 or
equivalent
ฝึกปฏิบัติเหมือนรสหศ ๓๕๔ แตกต่างกันที่รายวิชานี้นักศึกษาจะต้องใช้ภาษามือไทยในการสื่อสารได้
เป็นอย่างดี
Similar to RSDS 354 except that students will be expected to operate in Thai Sign
language instead of manual communication.
รสหศ ๓๕๗ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๓
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 357 Practical Experience in Sign Language Interpreting 3
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๓๕๖ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๒ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 356 Practical Experience in Sign Language Interpreting 2 or
equivalent
ฝึกปฏิบัติการเป็นล่าม เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแปลจากภาษาพูดเป็นภาษามือ และจากภาษามือ
เป็นภาษาพูดได้เป็นอย่างดี โดยเน้นการเป็นล่ามทางการศึกษา
Demonstrate skills in Thai Sign Language, interpreting into spoken Thai, classroom
discussion, interpreting process with role play language skills and professional practicing.
รสหศ ๓๖๑ จิตวิทยาสาหรับครู
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 361 Psychology for Teachers
จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ และ
การส่งเสริม การเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของแต่ละบุคคล การประยุกต์แนวคิด และทฤษฎี
ทางจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดทาแผนการศึกษารายบุคคล การแนะแนวและให้คาปรึกษา
การแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยเรียน
Psychology foundation related to the human development, educational
psychology, theory of learning and enhancement of learning according to skills, interest and
ability of individuals. Implementation of psychological theories and concepts to instructional
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organization. Individual Education Plan, Guidance and counseling, Problems solving in children’s
behavior.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๖๔ การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 364 Teaching Deaf Children at Early Childhood
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย การเล่นของเด็ก แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน การวัด และประเมิน
เด็กหูหนวกปฐมวัย
Early Childhood development, child play activities, lesson plans, teaching media,
measurement and evaluation for early childhood Deaf children.
รสหศ ๓๖๕ การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 365 Teaching Mathematics for Deaf Children in Elementary Education
หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมหลั ก และวิธีการสอน แผนการสอน สื่อการสอน การวัด และ
ประเมินการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวกระดับประถมศึกษา
Mathematics curriculum in elementary education, principles and methods of
teaching, lesson plans, teaching media, measurement and evaluation of mathematics learning
for Deaf children in elementary education.
รสหศ ๓๖๖ การสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 366 Teaching Science for Deaf Children in Elementary Education
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาหลัก และวิธีการสอน แผนการสอน สื่อการสอน การวัด
และประเมินการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวกระดับประถมศึกษา
Science curriculum in elementary education, principles and methods of teaching,
lesson plans, teaching media, measurement and evaluation of science learning for Deaf children
in elementary education.
รสหศ ๓๖๗ การพัฒนาหลักสูตร
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 367 Curriculum Development
ทฤษฏีหลักสูตร การพัฒนาและการนาหลักสูตรไปใช้ มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
The theories of curriculum, curriculum development and application, standards for
grade levels on curriculum, curriculum development in school, curriculum evaluation problems
and trends in curriculum development.
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๖๙ การจัดการเรียนรู้
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 369 Learning Organization
ทฤษฎีการเรียนรู้หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบ และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อผลิตสื่อนวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญประเมินผลการเรียนรู้
Learning theories, principle and Concept in lesson plan, models of learning,
development of intruction model, design and organization of learning experience, integration of
contents in each group of learning substance, technique of learning management, use of media,
media production, learning innovation, child-centered learning management, and learning
evaluation.
รสหศ ๓๗๐ การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 370 Production of Multimedia for Education
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ เครื่องมือที่ใช้การผลิตสื่อมัลติมีเดี ย ข้อดี และข้อจากัดของสื่อ
มัล ติมีเดี ย ข้อควรคานึ ง ในการเลื อกใช้สื่ อมัล ติ มีเดียเพื่อการศึกษา แหล่ งความรู้ที่เ กี่ยวกับสื่ อมัล ติมี เดียเพื่ อ
การศึกษา ฝึกปฏิบัติซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างสื่อมัลติมีเดีย
Meaning, types, components, tools, production of multimedia, advantages and
limitations of multimedia, consideration for selecting educational multimedia, sources of
knowledge about educational multimedia, and practice with multimedia software.
รสหศ ๓๗๑ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 371 Development of Computer Aided Instruction
นิ ย ามและประเภทของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน องค์ ป ระกอบในการพั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การออกแบบการสอน การเขียนสตอรีบอร์ด การศึกษาซอฟท์แวร์สาหรับการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ฝึ กปฏิบัติเกี่ย วกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การทดสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Definition and categories of computer aidedinstruction, components in computer
aidedinstruction development, instructional design, storyboard writing, studying software for
computer aidedinstruction development, practice for computer aidedinstruction development,
test and evaluation the efficiency of computer aidedinstruction.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
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รสหศ ๓๗๒ การพัฒนาเว็บไซต์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 372 Web Development
บริการแบบต่างๆของอินเทอร์เน็ต โครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ เทคนิคการออกแบบ
เว็บไซต์ การใช้ซอฟท์แวร์ในการพัฒนาเว็บไซต์ การฝึกปฏิบัติพัฒนาเว็บไซต์ โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์
Types of internet services, structure and components of website, website design
technique, using website development software, practice for website development, website
development project.
รสหศ ๓๗๓ การเรียนการสอนแบบ E-Learning

๓ (๒ - ๒ - ๕)

RSDS 373 E-Learning Instruction
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๓๗๒ การพัฒนาเว็บไซต์ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 372 Web Development or equivalent
ความหมาย ประเภทของการเรียนการสอนผ่านเว็บ แนวคิด หลักการออกแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ ขั้นตอนการพัฒนา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ การนาไปใช้ และการ
ประเมินผล
Meaning, online-education category, concepts and principles, design of onlineeducation, development processes, online-education implementation, usage and evaluation in
e-learning.
รสหศ ๓๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๒
๓ (๐ - ๖ - ๓ )
RSDS 380 Ceramic Co-operative Education 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๒๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๑ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 280 Ceramic Co-operative Education 1 or equivalent
กาหนดให้นักศึกษาในแขนงวิชาศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผาฝึกงานวิชาชีพอย่าง
น้อย๕๒๕ชั่วโมงโดยแบ่งเป็น ๓ระยะๆละ๑๗๕ชั่วโมงหรือ๕สัปดาห์นักศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะเบื้องต้น
ภายใต้การนิเทศในสถานประกอบการเครื่องเคลือบดินเผา
Specific for ceramic students, vocational training of at least 525 hours - 3 sections.
Each section is 175 hours or 5 weeks. Students will develop basic skills through the course of
training in entrepreneurship under supervision of the instructor.
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๘๑ ประวัติศาสตร์ศิลป์
๓ (๓ - ๐ - ๖ )
RSDS 381 History of Art
ความเข้าใจเกี่ยวกับศิล ปะ ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ เหตุผลที่มนุษย์ส ร้างงานศิลปะ มนุษย์กับ
ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์หินเก่า หินใหม่ โลหะ ยุคประวัติศาสตร์อียิปต์
เมโสโปรเตเมีย เปอร์เซีย กรีก อีทรัสกัน และโรมัน
Understanding art and the human being. Reasons that human beings create art,
man’s creative thinking; pre – historic art in the Stone Age (Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic
periods), Iron Age, ancient historic periods: Egyptian, Mesopotamian, Persian, Greek, Etruscan
and Roman.
รสหศ ๓๘๒ เทคนิคตกแต่ง ๑
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 382 Decorating Technique 1
การตกแต่งขณะเตรียมดิน การผสมสีออกไซด์ลงในเนื้อดิน การตกแต่งขณะดินมีความเหนียว การ
บีบ การขด การทาดินแผ่น การกดลาย การตกแต่งขณะดินหมาด การเซาะร่อง การขูดขีด การทาน้าดินสี การ
เจาะ การฝังดินสี การขัดผิวมัน การตกแต่งขณะดินแห้ง การเก็บผิวก่อนเผา การตกแต่งขณะที่ผ่านการเผาดิบแล้ว
การเขียนลายด้วยกาวแว๊กซ์ การเคลือบ
Decorating clay prior to forming, mixing color, oxides in clay, decorating clay in
plastic state, pinching, coiling, slabbing, impressing, and sprigging; decorating clay in leather hard
state, indenting, incising, slipping or engobbing, piercing, inlaying and burnishing; decorating clay
in dry state, complete surface before firing; decorating clay in biscuit state, drawing with
resisting : latex, wax and glaze.
รสหศ ๓๘๓ เทคนิคตกแต่ง ๒
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 383 Decorating Technique 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๓๘๒ เทคนิคตกแต่ง ๑ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 382 Decorating Technique 1 or equivalent
เทคนิคตกแต่งด้วยการเขียนสีใต้เคลือบ อุปกรณ์ในการเขียนสี ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่นามาใช้ สีที่
ใช้ในการเขียน การเตรียมผลิตภัณฑ์ การเขียนสีด้วยพู่กัน การกั้นด้วยแว๊กซ์ การใช้สีใต้เคลือบกับน้าเคลือบ การ
เคลือบใส
Underglaze color decoration techniques: tools for underglazing, specific kinds of
product, colors, preparing product, painting by brush, wax resist once, underglazing with glaze,
and clear glazing.
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๘๔ เครื่องเคลือบดินเผาพื้นบ้าน
๒ (๒ - ๐ - ๔)
RSDS 384 Folk Ceramics
เครื่องเคลือบดินเผาไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมกับ
การสร้างสรรค์ เครื่องเคลือบดินเผาในภาคต่างๆ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผา ดิน
และเนื้อดิน วิธีการขึ้นรูปลวดลายและการตกแต่งเคลือบ และการเผา สถานการณ์เครื่องเคลือบดินเผาพื้นบ้านใน
ปัจจุบัน การประยุกต์และพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาพื้นบ้าน
Pre – historic and historic Thai ceramics, geography and culture of Thai creative
ceramics in each region. Technology and knowledge, create ceramic, clay and pottery bodies,
forming techniques, ornamentation and decorating, glaze and firing, situation of present day
ceramics, applied and developing folk ceramics.
รสหศ ๓๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๓ มิติ
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 385 3 Dimension Studio
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๒๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๒ มิติหรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 285 2 Dimension Studio or equivalent
ออกแบบผลงาน ๓ มิติ เชิงสร้างสรรค์จากความเข้าใจ การใช้ธาตุทางทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคและวัสดุ
อิสระตามแนวคิดของตน สนับสนุนให้สนใจและนาเทคโนโลยีและวัสดุศิลปะสมัยใหม่มาใช้ในการออกแบบผลงาน
๓ มิติ
Creating 3 dimensional designs by understanding the use of elements of visual art
with technique and free material from individual concept. Solve concept problems and use
new technology and modern materials for creating 3 dimensional designs.
รสหศ ๓๘๖ การปั้นด้วยแป้นหมุน ๑
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 386 Wheel Throwing 1
ประวัติแป้นหมุน การนวดดิน และตั้งศูนย์ฯ การปั้นรูปทรงกระบอก เครื่องมือและการขูดแต่ง การ
ปั้นภาชนะปากบานด้วยรูปทรงกระบอก และการขูดแต่งการปั้นภาชนะปากบานที่มีขนาดต่างๆกัน และการขูด
แต่งลักษณะต่างๆ การชุบเคลือบภาชนะ
The history of wheel throwing pottery, kneading and centering clay, throwing a
cylinder, using tools and trimming, throwing bloom cylinders of other sizes and other trimming
and glazing products.

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๐๔

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๘๗ การปั้นด้วยแป้นหมุน ๒
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 387 Wheel Throwing 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๓๘๖ การปั้นด้วยแป้นหมุน ๑ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 386 Wheel Throwing 1 or equivalent
ฝึกฝนการขึ้นรูปภาชนะรูปทรงต่างๆ เช่นทรงกลม ฝึกฝนการปั้นภาชนะมีฝาและมีมือจับ หรือหู
Practice wheel throwing to make other forms - circle form and making product with
knobs and handles.
รสหศ ๓๘๘ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 388 Ceramic Design 1
ทฤษฎีการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ และการผลิตปฏิบัติการร่างแบบ เขียนแบบเพื่อการผลิต
การขยายแบบ การทาต้นแบบแม่พิมพ์เพื่อการผลิตอุปกรณ์ปฏิบัติงานทาแม่พิมพ์ น้าดิน และการหล่อแบบเตรียม
และผสมน้าดินปฏิบัติงานหล่อน้าดิน การตกแต่งหลังการหล่อแบบเผาดิบ และวงจรการเผาตกแต่งและเคลือบ มี
การศึกษานอกสถานที่
Theories of ceramic design, design and production from sketching the design and
technical drawing for the production model extending the mold for production and tools, mold
making, slip and slip casting, preparing and mixing, slip casting, decorating after casting, bisque
firing and firing patterns, decorating after bisque firing, and applying the glaze.
รสหศ ๓๘๙ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 389 Ceramic Design 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๓๘๘ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๑ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 388 Ceramic Design 1 or equivalent
ทฤษฎีและฝึกฝนการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาในขั้นสูง การออกแบบงานเพื่อผลิตในประเภท
อุตสาหกรรม ปัญหาในการผลิตที่อาจเกิดขึ้นจากการออกแบบ
Theories and training in advanced ceramic design, focusing on design for industrial
problems in production.

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๐๕

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๙๐ ภาษามือไทยขั้นสูง ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 390 Advanced Thai Sign language 1
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางภาษาศาสตร์ของภาษามือไทยกับผลกระทบต่อภาษามือไทยใน
ฐานะที่เป็นภาษาที่ไม่มีรูปแบบการเขียน รูปแบบการใช้ภาษามือในเชิงพรรณนา และบทกวี
Relationship between the linguistic structures of Thai Sign Language and the
impact on Thai Sign Language as a language not having a literate form, narrative and poetic
discourse forms in Thai Sign Language.
รสหศ ๓๙๑ ภาษามือไทยขั้นสูง ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 391 Advanced Thai Sign Language 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๓๙๐ ภาษามือไทยขั้นสูง ๑ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 390 Advanced Thai Sign language 1 or equivalent
โครงสร้างของท่ามือ ลาดับการทาท่ามือ ลักษณะที่เป็นสากลของภาษามือ โครงสร้างไวยากรณ์ของ
ภาษามือกับการใช้พื้นที่ในการทาท่ามือ การใช้คาสรรพนาม การผันกริยาตามประธาน การเปลี่ยนบทบาทการ
กาหนดเวลาและการใช้ส่วนขยายสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ท่ามือ
Components of a Thai Sign Language sign, word orders in Thai Sign Language,
general features of sign languages, sign language structures in accordance with space used,
pronouns, verb agreement, role shifting, time marking and modification by non-manual features.
รสหศ ๓๙๒ ภาษามืออเมริกัน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 392 American Sign Language
ประวัติความเป็นมา ประเภท ลักษณะ หลักการใช้ภาษามืออเมริกันและการสะกดนิ้วมืออเมริกัน
ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ภ าษามื อ อเมริ กั น และการสะกดนิ้ ว มื อ เพื่ อ สื่ อ ความหมายกั บ คนหู ห นวก อเมริ กั น เกี่ ย วกั บ
ชีวิตประจาวัน
Background, type, characteristics and principles of use, American Sign Language
fingerspelling and the principle of using American Sign Language to communicate with American
Deaf people in daily life.
รสหศ ๓๙๓ ภาษามือออสเตรเลีย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 393 Australian Sign Language
ประวัติความเป็นมา ประเภท ลักษณะหลักการใช้ภาษามืออเมริกันและการสะกดนิ้วมือออสเตรเลีย
ปฏิบัติการใช้ภาษามือออสเตรเลีย และการสะกดนิ้วมือเพื่อสื่อความหมายกับคนหูหนวกออสเตรเลียเกี่ยวกับ
ชีวิตประจาวัน
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๐๖

มคอ.๒

Background, type, characteristics and principles of use, Australian Sign Language
fingerspelling and the principle of using Australian Sign Language to communicate with
Australian Deaf people in daily life.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๓๙๔ ประวัติเครื่องเคลือบดินเผา
๒ (๒ - ๐ - ๔)
RSDS 394 History of Ceramics
ประวัติความเป็นมาของเครื่องเคลือบดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์เอเชีย เครื่องเคลือบดินเผาของ
จีนสมัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อเอเชียอาคเนย์ ญี่ปุ่น เกาหลี ประวัติความเป็นมาของเครื่องเคลือบดินเผาในประเทศ
ไทย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกา
History of ceramics in Asian Pre - History period. Chinese ceramics in each period,
which influence Asia, Japan, Korean. History of ceramics in Thailand, Europe, America, Australia,
and Africa.
รสหศ ๔๐๐ การสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 400 Teaching English for Deaf Children in Elementary Education
แนวทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศสาหรับเด็กหูหนวก การอ่านและการเขียน
ประเด็นการข้ามวัฒนธรรม หลักสูตร การออกแบบบทเรียน การทาแผนการจัดการเรียนรู้ การทาสื่อการเรียนการ
สอน และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับเด็กหูหนวกในระดับประถมศึกษา
Approaches to teaching English as a foreign language for the Deaf, reading and
writing; cross-cultural issues; curriculum; designing and planning lessons; teaching material;
testing and evaluation appropriate to the Deaf students in elementary level.
รสหศ ๔๐๑ การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนหูหนวก
๓ (๑ - ๔ - ๔ )
RSDS 401 Life-long Education for the Deaf
แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สาหรับคนหูหนวก การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต การจัดการศึกษาในชุมชนคนหู
หนวกตามแนวคิดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แหล่งเรียนรู้เครือขาย การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการศึกษานอกสถานที่
Life-long education,formal education, non-formal education, and informal education
concept for the Deaf. Management of life-long education concept. Community’s learning
management for the deaf focused on non-formal and informal education, learning resources,
learning networks, local wisdom, and field trip.
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๐๗

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๔๐๒ การสอนศิลปศึกษา ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 402 Art Teaching 2
การเรียนการสอนศิลปะ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การวางแผนและการประเมินผล
การเรียนการสอนศิลปะ และการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะ
Art Teaching and leaning activities, teaching media, lesson planning.The evaluative
measures in art teaching included, as well as organizing the exhibition to show the art
product.
รสหศ ๔๑๔ การสอนภาษามือไทย สาหรับคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 414 Teaching Thai Sign Language for the Deaf
ความสาคัญของการสอนภาษามือส าหรับคนหูห นวก การจัดทาหลักสูตร การสอนภาษามือไทย
วิธีการสอนภาษามือไทย การจัดทาแผนการสอน การจัดทาสื่อการสอน ฝึกปฏิบัติสอน
The importance of teaching sign language to the Deaf, Thai Sign Language
curriculum design, lesson planning, teaching materials and practicum.
รสหศ ๔๑๕ ภาษามือไทยระดับมัธยมศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 415 Thai Sign Language in Secondary Education
ศัพท์ และประโยคภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้สาหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ชาดก
สานวน สุภาษิต คาพังเพย วรรณคดี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก
ประวัติของภาษามือและภาษามือไทย ไวยากรณ์ภาษามือและภาษามือไทย
Thai Sign Language vocabularies and sentences in communicating and learning for
adolescence, Jataka, Idioms, Literature and Thai history and culture, Deaf history, Deaf culture,
History of sign language and Thai Sign Language, Sign language and Thai Sign Language grammar.
รสหศ ๔๑๖ การประเมินเพื่อพัฒนาวิชาชีพล่ามภาษามือ
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 416 Assessment for Developing a Professional Sign Language Interpreter
ทักษะทางภาษา การประเมินทักษะทางภาษา วัตถุประสงค์และกระบวนการ การประเมินทักษะทาง
ภาษา ปฏิบัติการประเมินทักษะภาษามือไทย แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษามือไทยและวิชาชีพล่าม
Language skills, Evaluation of language skills, Objective and procedure of evaluation
of language skills, Practicing in Thai Sign Language skills evaluation, Developmental methods of
Thai Sign Language skills and sign language interpreter professional.

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๐๘

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๔๑๗ การสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 417 Educational Technology Instruction for Deaf Children
ขอบข่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา การออกแบบ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก
Educational Technology Framework Instructional Design Implementation Evaluation
and Instructional System Development Educational Technology Instruction for Deaf Children.
รสหศ ๔๑๘ การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 418 Management of Information Technology Education
หลั ก การบริ ห ารจั ด การ บทบาทหน้ า ที่ และการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล การบริ ห ารจั ด การ
โสตทัศนวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ งบประมาณ และการประเมินผลการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
Principles of Management. Roles and Human Resource Development. Audiovisual
Materials and Audiovisual Equipment Management. Budget and Management Evaluation of
Information Technology in Education.
รสหศ ๔๑๙ ของที่ระลึกสร้างสรรค์
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 419 Creative Souvenir
การส ารวจประเภทของที่ ร ะลึ ก ที่มีจาหน่าย นาเสนอของที่ระลึ กที่ส นใจ เสนอแบบร่าง 2 มิ ติ
แนวความคิด กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการผลิต สร้างต้นแบบ สร้างผลงานและนาเสนอผลงาน
Surveys on kinds of souvenirs in marketplaces, present a souvenir of interest,
present two dimensions sketch, concept, target group, production procedure, create model,
make product and make a presentation.
รสหศ ๔๔๖ วิธีการประเมินทักษะการใช้ภาษามือ
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 446 Methods of Evaluating Sign language Skills
วิธีการประเมินทักษะทางด้านภาษามือ การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ความชานาญ ในการใช้
ภาษามือ วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตั วอย่างต่างๆกัน เช่น เด็กกับผู้ใหญ่ ผู้ใช้ภาษามือเป็นภาษาแรกกับผู้ใช้ภาษามือ
เป็นภาษาที่สอง ผู้ใช้ภาษามือระดับพื้นฐานกับระดับสูง และการเขียนรายงานการประเมิน
Various methods of evaluating sign language skills: questionnaires, quizzes, tests,
and proficiency interviews; evaluation of Thai Sign Language skills of various groups of
individuals, such as children compared to adults, first and second language users, beginning
versus advanced users, etc. and evaluation reports.
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๔๖๐ การสอนสังคมศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 460 Teaching Social Studies for Deaf Children in Elementary Education
หลักสูตรสังคมศึกษาระดับประถมหลัก และวิธีการสอน แผนการสอน สื่ อการสอน การวัด และ
ประเมิน การเรียนวิชาสังคมศึกษาสาหรับเด็กหูหนวกระดับประถมศึกษา
Social studies curriculum in elementary education, principles and methods of
teaching, lesson plans, teaching media, measurement and evaluation of social studies learning
for Deaf children in elementary education.
รสหศ ๔๖๒ การวิจัยทางการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 462 Educational Research
ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติสาหรับการวิจัยในชั้น
เรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การเขียนโครงการวิจัย
Research theory, research module, research design, research methodology,
statistics for research, classroom action research, practicum and presentation, literature review
for developing learning process, application of research process for problem-solving; writing a
research project.
รสหศ ๔๖๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 463 Educational Measurement and Evaluation
หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
Principle and techniques in educational measurement and evaluation, design and
application of education measurement and evaluation tools, Authentic assessment, evaluation
from port -folio, practical evaluation, summative and formative evaluation.
รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 469 (Part-Time) Professional Teaching Practice
บูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติวางแผน
การศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และนาเสนอผลการศึกษา มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การน าหลั ก สู ต รไปใช้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จั ด ท าแผนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ
สถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการดาเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
และการจัดทาโครงงานทางวิชาการ
Integrate the whole knowledge to apply to practicing professional experience in
institutions; practice planning learners’ studies by observing , interviewing , collecting data
and presenting the findings; participate in the development and improvement of curriculum
with institutions, including implementation of the curriculum; practice organizing learning plans
with institutions; practice creating activities about learning management by means of
participating in the institution and creating academic projects.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๔๗๖ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 476 Information Technology in Education Project
โครงงานผลิ ตหรื อพัฒ นากระบวนการเรียนการสอน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาอย่างเป็นระบบ การทดสอบโครงงานกับกลุ่มเป้าหมาย การเขียนรายงานสรุปผลการศึกษา การนาเสนอ
ผลงานในรูปแบบต่างๆ
Learning and teaching development projects, applying information technology in
the education system, project usability test, report writing, effective presentation techniques.
รสหศ ๔๘๐ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๑
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 480 Mold Making and Slip Casting 1
ทฤษฎีวิธีการสร้างพิมพ์และการหล่อวัสดุทาต้นแบบและเทคนิคการสร้างต้นแบบจากดินเหนียว ปูน
ปลาสเตอร์ และวัสดุต้นแบบอื่นๆ ปูนปลาสเตอร์ และการผสมปูนปลาสเตอร์ การออกแบบแม่พิมพ์ และการ
เตรียมต้นแบบเพื่อการหล่อพิมพ์ การตกแต่งพิมพ์และการเตรียมพิมพ์เพื่อการสร้างชิ้นงานด้วยวิธีกดอัด
Theories and methods of mold making and slip casting , material for models ,
and techniques for creating models from clay plaster and other materials , using plaster
and mixing plaster design molds, and preparing molds for the mold-making process , as
well as decorating molds and preparing molds for creating product from press molds.
รสหศ ๔๘๑ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๒
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 481 Mold Making and Slip Casting 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๔๘๐ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๑ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 480 Mold Making and Slip Casting 1 or equivalent
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๑๑
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ทฤษฎีวิธีการสร้างพิมพ์และองค์ประกอบของพิมพ์หลายชิ้น การเตรียมต้นแบบสาหรับสร้างพิมพ์
หลายชิ้น การแบ่งพิมพ์และการกั้นพิมพ์ การเจาะเดือยล็อคพิมพ์และรูเทน้าดิน การตกแต่งพิมพ์ และการเตรียม
พิมพ์ เทคนิคการหล่อแบบพิมพ์และการสร้างพิมพ์หลายชิ้นที่มีความซับซ้อนมาก
Theories of mold making and composition of multi-piece molds. Preparing models
for multi-piece molds, parting and cottle molds, key-lock and hole slip drain, decorating and
preparing mold, slip casting technique and complicated multi-piece mold making.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๔๘๒ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๓
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 482 Mold Making and Slip Casting 3
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๔๘๑ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๒ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 481 Mold making and Slip casting 2 or equivalent
การสร้างและการแก้ปัญหาพิมพ์หลายชิ้นที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ลักษณะและองค์ประกอบของ
พิมพ์ชุด การสร้างพิมพ์ที่เป็นระบบการสร้างใบมีด และการสร้างพิมพ์ด้วยเครื่อง Jigger ขั้นตอนการขึ้นรูปเครื่อง
เคลือบดินเผาด้วยเครื่อง Jigger
Create and solve problems with multi-pieces having complicated form and
composition using gang mold systems for creating molds, creating plates, and creating molds
from jiggers, steps of ceramic forming with jigger.
รสหศ ๔๘๓ เทคนิคตกแต่ง ๓
๓ ( ๑ - ๔ - ๔)
RSDS 483 Decorating Technique 3
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๓๘๓ เทคนิคตกแต่ง ๒ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 383 Decorating Technique 2 or equivalent
เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบ อุปกรณ์ในการเขียนสีบนเคลือบ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่นามาใช้ สีที่
ใช้ในการเขียนข้อจากัดในการเขียน การฝึกเขียนลวดลาย การใช้พู่กัน การแบ่งสัดส่วนลวดลายลงภาชนะ การร่าง
ลวดลายและเขียนลายลงบนภาชนะ
Decorating techniques on-glazing, tools, kinds of products, colors, limitations,
practicing making ornamental patterns, brush stokes, parts of proportional patterns on product,
drawing patterns and painting on product.
รสหศ ๔๘๔ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๑
RSDS 484 Administration and Management for Ceramics 1

๓ (๑ - ๔ - ๔ )

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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ความรู้พื้นฐานการจัดการและบริหารเครื่องเคลือบดินเผาในด้านการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผา
มีศักยภาพในด้านการแข่งขันและการตลาด การจัดเตรียมและสร้างบรรจุภัณฑ์และสื่อส่งเสริมการขายให้กับเครื่อง
เคลือบดินเผา
Basics of administration and ceramics management, creating ceramics which have
the potential of successfully challenging the market. Preparing a creative package and media for
promoting and marketing ceramics.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๔๘๕ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๒
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 485 Administration and Management for Ceramics 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๔๘๔ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๑
หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 484 Administration and Management for Ceramics 1 or
equivalent
ความรู้พื้นฐานการจัดการและบริหารธุรกิจสาหรับการประกอบวิชาชีพเครื่องเคลือบดินเผา การ
จัดการและบริหารงานด้านการผลิต การตลาด การขนส่ง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดทางบประมาณ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
Ceramics business administration, management and production administration,
marketing, shipping, human resource management, budget planning, strategic management,
creativity and innovation management.
รสหศ ๔๘๖ การเขียนเบญจรงค์
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 486 Benjarong Painting
เทคนิ คการเขียนเบญจรงค์ ประวัติความเป็นมา อุปกรณ์ในการเขียน ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ที่
นามาใช้ สีที่ใช้ในการเขียน ข้อจากัดในการเขียน การเขียนสีเบญจรงค์ การฝึกเขียนลวดลาย การใช้พู่กัน การแบ่ง
สัดส่วนลวดลายลงภาชนะ การร่างลวดลาย และเขียนลายลงบนภาชนะ
Benjarong techniques; history, tools, kinds of products, colors, limitations, painting
Benjarong, practice ornamental patterns, brush stokes, parts of proportional patterns on
product, drawing patterns, and painting on product.
รสหศ ๔๘๗ การปั้นด้วยแป้นหมุน ๓
RSDS 487 Wheel Throwing 3
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๓๘๗ การปั้นด้วยแป้นหมุน๒หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 387 Wheel Throwing 2 or equivalent

๒ (๑ - ๒ - ๓)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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ฝึกฝนการขึ้น รู ปภาชนะขนาดใหญ่ห รือเป็นชุดบนแป้นหมุนพร้อมทั้งการตกแต่งลวดลาย และ
สามารถผลิตได้ตามระบบอุตสาหกรรม
Practice large or set product wheel throwing with ornamental pattern decorations
for industrial production.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๔๘๘ เทคนิคการนาเสนอผลงาน
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 488 Presentation Technique
หลั กการถ่ายภาพ การจั ดองค์ป ระกอบ การจัดแสง การตกแต่งภาพ การจัดเก็บ และนาเสนอ
ผลงานด้ ว ยแผ่ น น าเสนอและคอมพิ ว เตอร์ บุ ค ลิ ก ภาพในการนาเสนอ การจั ด แสดงงานส่ ว นบุ ค คล การจั ด
นิทรรศการ
Principles of photography, composition, arrangement of lighting, using computer for
editing photographs, and making the portfolio. Present project by using poster and computer
presentation, appropriate personality, and personal and team exhibition skills.
รสหศ ๔๘๙ โครงงานส่วนบุคคล
๖ (๒ - ๘ - ๘)
RSDS 489 Individual Project
ปฏิบัติงานส่วนบุคคลเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบโดย
นักศึกษาเป็นผู้เลือกเรื่องหรือหัวข้อที่สนใจและนาเสนอรูปแบบตามลาดับขั้นตอนการออกแบบทั้ง ๒ มิติ และ ๓
มิติ
Individual project about ceramics compiling data for product design. Student
chooses subject of interest and presentation, using two and three dimensional designs.
รสหศ ๔๙๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๓
๓ (๐ - ๖ - ๓)
RSDS 490 Ceramic Co-operative Education 3
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๓๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๒ หรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 380 Ceramic Co-operative Education 2 or equivalent
กาหนดให้นักศึกษาในวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา ฝึกงานวิชาชีพอย่างน้อย
๕๒๕ ชั่วโมงโดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ๆ ละ ๑๗๕ ชั่วโมงหรือ ๕ สัปดาห์ นักศึกษาปฏิบัติงานเฉพาะด้านภายใต้การ
นิเทศในสถานประกอบการเครื่องเคลือบดินเผา
Specific for ceramic students, vocational training of at least 525 hours - 3 sections.
Each section is 175 hours or 5 weeks. Students will be assigned to do specific work through the
course of training in entrepreneurship under supervision of the instructor.
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๔๙๑ การออกแบบการทดลอง
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 491 Experimental Design
ฝึกการออกแบบสร้างผลงานในลักษณะ ๓ มิติ โดยการทดลองสร้างผลงานที่เกิดจากการแสดงออก
ทางความคิด หรืออาศัยแนวทางจากรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงที่ได้จากการประดิษฐ์ โดยให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างรูปทรงเนื้อที่ว่าง แสงเงา และสี เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
Practice 3 dimensional design, create works which express the idea, the natural and
inventive form, relating together form, space, light, shading, and color. Applying this knowledge
for ceramic design.
รสหศ ๔๙๔ การออกแบบลวดลาย
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 494 Ornamental Pattern Design
ความหมายและประเภทของลวดลาย แหล่งกาเนิดและวิวัฒนาการของลวดลาย รูปแบบการผูกลาย
แบบอย่าง ลวดลายของชนชาติในสมัยต่างๆ ฝึกหัดการออกแบบลวดลายให้เหมาะสมกับรูปทรง แนวความคิดและ
วัตถุประสงค์ในการสร้างงาน
Meaning and kinds of ornamental pattern, source and evolution of ornamental
pattern, modelling, making ornamental pattern combinations , samples of ornamental pattern
due to different national origin and ages, and practice designing ornamental patterns to proper
form, concept and objective.
รสหศ ๔๙๕ จิตรกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 495 Ceramics Painting
ปฏิบัติงานจิตรกรรมที่ตนเองสนใจ นาเสนอแนวคิด ข้อมูลที่ใช้ เทคนิค และวิธีการสร้างผลงาน
จิตรกรรมบนเครื่องเคลือบดินเผา
Painting work selected from students’ interest, present concept, data used,
techniques and methods used in creating painted ceramics.
รสหศ ๔๙๖ การออกแบบของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผา
๒ (๑ - ๒ - ๓)
RSDS 496 Souvenir Ceramics
สารวจประเภทของที่ระลึก เครื่องเคลือบดินเผาที่มีจาหน่าย นาเสนอของที่ระลึกที่สนใจ เสนอแบบ
ร่าง 2 มิติ แนวความคิด กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการผลิต สร้างต้นแบบ สร้างผลงานและนาเสนอผลงาน
Surveys on kinds of ceramic souvenirs in marketplaces, present a ceramic souvenir of
interest, present two dimensions sketch, concept, target group. Production procedure, create
model, make product and make a presentation.
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๑๕

มคอ.๒

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
๖ (๐ - ๓๐ - ๑๕)
RSDS 561 (Full-Time) Teaching Practicum in School 1
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาในกลุ่มวิชาครูตามที่กาหนดในหลักสูตรหรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
Prerequisite : Courses in teaching group following the curriculum or approved by
that course’s lecturer
บูรณาการความรู้ ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกปฎิบัติ การสอนในสถานศึกษา การจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ การทาวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้
Integrate the whole knowledge to apply for teaching in the institution; organize lesson
plans for learning based on learners-centered; arrange learning process; select appropriate media
and innovations for organization of learning; use techniques and strategies for organization of
learning; evaluate and assess students’ learning; do research in a classroom to develop learners;
improve the result assessment in order to develop organization of learning and learners’
quality; record and report the result of learning arrangement.
รสหศ ๕๖๒ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
๖ (๐ - ๓๐ - ๑๕)
RSDS 562 (Full-Time) Teaching Practicum in School 2
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๕๖๑ ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
Prerequisite : RSDS 561 (Full-Time) Teaching Practicum in School 1 or equivalent
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ต่ อ เนื่ อ งจากวิ ช ารสหศ ๕๖๑ โดยน าผลจากการสั ม มนาหลั ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษาและประเมินรายวิชารสหศ ๕๖๑ มาปรับปรุงการฝึกปฏิบัติ
Practicum course after studying RSDS 561 result from the seminar and evaluation
RSDS 561 to be used to improve the practicum.
รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๔ (๒ - ๔ – ๖)
RSDS 563 Seminar on Teaching Practicum in Schools
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสาหรับการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทาสื่อประกอบการสอน การวัดและประเมินผล และการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๑๖

มคอ.๒

Principle and concept of preparing for teaching practicum in schools, making lesson
plans, educational media and technology, measurement and evaluation, and classroom action
research.
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
รสหศ ๕๙๐ โครงงานสุดท้าย
๖ (๐ - ๑๒ - ๖)
RSDS 590 Final Project
วิชาบังคับก่อน : รสหศ ๔๘๙ โครงงานส่วนบุคคลหรือเทียบเท่า
Prerequisite : RSDS 489 Individual Project or equivalent
ออกแบบโครงงานตามความถนัดส่วนบุคคล โดยพัฒนางานจากรายวิชารสหศ ๔๘๙ โครงงานส่วน
บุคคล มีเทคนิคในการนาเสนอรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและผลงานมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางเครื่อง
เคลือบดินเผาเข้าร่วมตรวจผลงานของนักศึกษา และมีการจัดแสดงผลงานก่อนสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
Create ceramics project based on individual skills and development from RSDS 495
Individual Project; presentation techniques, process and product. Must be qualified by ceramics
committee to participate in marking, and students’ work exhibition before graduation.
รสหศ ๕๙๑ สัมมนาการออกแบบ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
RSDS 591 Design Seminar
อภิปรายเกี่ยวกับงานศิลปะ งานออกแบบ เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ งานออกแบบเครื่องประดับ ฯลฯ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานเครื่องเคลือบดินเผา กระบวนการ
คิด การออกแบบ การสร้ างสรรค์ผ ลงาน วิธีการนาเสนอ เป็นต้น เพื่อ แลกเปลี่ ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน การ
วิเคราะห์วิจารณ์ถึงสุนทรียศาสตร์ของผลงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพสังคม การนาเอาความรู้ไปพัฒนางานของตนเอง
ได้ในอนาคต
Discussions on art and designs; painting, sculpture, product design, jewelry design
etc. applying to ceramics, design thinking process, product creation, presentation etc., for
knowledge sharing, analysis and criticism about works’ aesthetics related to society, and
applying knowledge to develop work in the future.
รสหศ ๕๙๒ บ่มเพาะธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผา
๕ (๒ - ๖ - ๗)
RSDS 592 Ceramics Business Incubators
วิเคราะห์ส่วนประกอบในระบบงานธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผา โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป
ธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจการส่งออก กรณีศึกษา จัดทา และนาเสนอโครงการธุรกิจ
Analyze the system of a ceramics business by using general business knowledge,
SMEs business, export business , a case study, business project development and presentation.
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๑๗

มคอ.๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
และ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
ต่อค่านิยมองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๑๘

มคอ.๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ข
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ผลการเรียนรู้ในตารางแสดงความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิขา มีความหมาย
ดังนี้
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๑.๓ เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานด้านวิชาชีพครู หรือด้านศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบ
ดินเผาและที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ บูรณาการความรู้ระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก หรือประมวลความรู้มาใช้ในการผลิตผลงาน
๒.๓ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการด้านหูหนวกศึกษาหรือด้านเครื่องเคลือบ
ดินเผา
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
๓.๒ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหา
๓.๓ แสดงความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีความไวในการรับความรู้สึ กของผู้เรียนด้วยความเข้า ใจ และความรู้สึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม
๔.๒ มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือ และเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์
๔.๓ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เป็นผู้นาและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ มีความสามารถในการนาข้อมูลเชิงปริมาณสถิติมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
๕.๒ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ และมีดุลยพินิจในการเลือกใช้และนาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ
๕.๓ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการใช้ภาษามือ
๖. ทักษะการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๑๙

มคอ.๒

๖.๑ สามารถจั ดการเรีย นรู้ที่มีรูป แบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็น
ทางการได้อย่างสร้างสรรค์ หรือสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องเคลือบดินเผาได้อย่างสร้างสรรค์
๖.๒ สามารถจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลายทั้ งที่มีความสามารถพิเศษ ความสามารถปาน
กลาง และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม หรือสามารถผลิตผลงานด้านเครื่องเคลือบดินเผาได้อย่าง
หลากหลายตามความต้องการของตลาด
๖.๓ สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกอย่างบูรณาการ หรือสามารถผลิตผลงานด้านเครื่องเคลือบดิน
เผาโดยบูรณาการกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๒๐

มคอ.๒

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
๖. ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
เรียนรู้
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒ ๓
๑
๒
๓

























































































































































































































รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๑.๑ กลุ่มวิชาแกนของหมวดศึกษาทั่วไป
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา
สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสศท ๑๐๐
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนา สาหรับคน
หูหนวก ๑
รสศท ๑๐๑
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนา สาหรับคน
หูหนวก ๒
รสศท ๑๐๒
ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง : การอ่าน
สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
วิชาภาษาไทย
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๒๑
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.๒

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
๖. ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
เรียนรู้
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒ ๓
๑
๒
๓









































รายวิชา
๑
๒
วิชาภาษาอังกฤษ ๒ รายวิชาตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
 
๒. กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาหนด
๒.๑ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รสศท ๑๐๔
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับคน
หูหนวก
๒.๒ กลุ่มวิชาภาษา
สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสศท ๑๐๓
ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง : การเขียน
สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
รสศท ๑๐๕
มนุษย์กับวัฒนธรรมสาหรับคนหูหนวก
หมวดวิชาเฉพาะ
๑. วิชาปรับพื้นฐาน
สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสหศ ๑๐๖
ภาษาไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสหศ ๑๐๗
ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษา
หูหนวก

























































































































หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗























































๑๒๒
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.๒

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๑


๒


๓


๑


๒


๓


๑


๒


๓


๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
๖. ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
เรียนรู้
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒ ๓
๑
๒
๓
        





































รายวิชา

รสหศ ๑๑๖
คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
รสหศ ๑๐๘ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มีการ
ได้ยิน: คาศัพท์
รสหศ ๑๐๙ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มีการ
ได้ยิน: ไวยากรณ์
๒. วิชาชีพครู
รสหศ ๒๐๕
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
รสหศ ๒๐๖
ทฤษฎีทางการศึกษาและวิชาชีพครู
รสหศ ๒๐๗
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ












































































































รสหศ ๓๐๐
รสหศ ๓๐๑
รสหศ ๓๔๕
รสหศ ๓๖๑
รสหศ ๓๖๗
รสหศ ๓๖๙
รสหศ ๔๖๒
รสหศ ๔๖๓
รสหศ ๔๖๙
รสหศ ๕๖๑







































































































































































































การบริหารจัดการห้องเรียน
การบริหารทางการศึกษาและกฎหมายการศึกษา
การแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
จิตวิทยาสาหรับครู
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การวิจัยทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๒๓
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.๒

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

รสหศ ๕๖๒
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
๓. วิชาเอกเดี่ยว
๓.๑ วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รสหศ ๑๑๑
ภาษามือไทยขั้นแนะนา
รสหศ ๒๐๘
ภาษาไทยสาหรับข้อมูลข่าวสารและสังคม
รสหศ ๒๐๙
การอ่านภาษาไทยเชิงวิชาการ
รสหศ ๒๑๒
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
รสหศ ๒๑๔
ศิลปวิจักษณ์
รสหศ ๒๑๖
การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
รสหศ ๒๑๗
เทคโนโลยีกับคนพิการ
รสหศ ๒๑๘
ดนตรีกับคนหูหนวก
รสหศ ๒๒๐
วัฒนธรรมคนหูหนวก
รสหศ ๒๒๔
ประวัติศาสตร์คนหูหนวก
รสหศ ๒๒๖
ละครสาหรับคนหูหนวก
รสหศ ๒๒๗
ยูริธมี
รสหศ ๒๓๕
การผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็กหูหนวก
รสหศ ๒๖๑
ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
รสหศ ๒๖๒
ศิลปะสาหรับครู : การระบายสีและงานปั้น
รสหศ ๒๖๓
ศิลปะสาหรับเด็ก

๑


๒


๓


๑


๒


๓


๑


๒


๓










































































































































หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
๖. ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
เรียนรู้
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒ ๓
๑
๒
๓
        



































































































































































๑๒๔
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.๒

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา



๑



๒





๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
๖. ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
เรียนรู้
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒ ๓
๑
๒
๓
  
 
        






















































































































































































































































รายวิชา

รสหศ ๓๐๘
รสหศ ๓๐๙

การเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก
ระดับประถมศึกษา
รสหศ ๓๑๒
การสอนวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก
รสหศ ๓๖๕
การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับ
ประถมศึกษา
รสหศ ๓๖๖
การสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับ
ประถมศึกษา
รสหศ ๔๐๐
การสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กหูหนวก ระดับ
ประถมศึกษา
รสหศ ๔๐๑
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนหูหนวก
รสหศ ๔๖๐
การสอนสังคมศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก ระดับ
ประถมศึกษา
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
รสหศ ๓๑๑
การสอนแบบทวิภาษา
รสหศ ๓๖๔
การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รสหศ ๕๖๓
สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

๑



๒



๓



๑



๒

๓




























หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓

๑๒๕
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.๒

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
๖. ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
เรียนรู้
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒ ๓
๑
๒
๓























































































































































































































































































































































รายวิชา

๓.๒ วิชาเอกภาษามือไทย
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รสหศ ๒๓๑
ลักษณะทางไวยากรณ์ที่สาคัญในภาษามือไทย
รสหศ ๒๓๒
การสะกดอักษรนิ้วมือและจานวนในภาษามือไทย
รสหศ ๒๓๔
การเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษา
รสหศ ๒๓๖
ภาษาศาสตร์เปรียบต่าง : ภาษามือไทยและภาษาไทย
รสหศ ๓๑๓
ภาษามือไทยระดับปฐมวัย
รสหศ ๓๑๕
ภาษามือไทยระดับประถมศึกษา
รสหศ ๓๓๑
การจับใจความและการบันทึก
รสหศ ๓๓๒
การพัฒนาทักษะภาษามือไทย
รสหศ ๓๔๑
ประเด็นเกี่ยวกับการสอนภาษามือ
รสหศ ๔๔๖
วิธีการประเมินทักษะการใช้ภาษามือ
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
รสหศ ๓๑๔
การสอนภาษามือไทยสาหรับผู้ที่มีการได้ยิน
รสหศ ๔๑๔
การสอนภาษามือไทยสาหรับคนหูหนวก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รสหศ ๕๖๓
สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๔. วิชาเอกคู่
๔.๑ วิชาเอกล่ามภาษามือไทย
รสหศ ๒๕๐
ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๒๖
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.๒

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๑












๒












๓












๑












๒












๓












๑












๒












๓












๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒ ๓
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




















































































รายวิชา

รสหศ ๒๕๑
ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑
รสหศ ๒๕๒
ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
รสหศ ๒๕๓
ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
รสหศ ๒๕๔
ภาษามือในประเทศไทย
รสหศ ๓๕๐
ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๑
รสหศ ๓๕๑
ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๒
รสหศ ๓๕๒
ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๓
รสหศ ๓๕๓
ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๓
รสหศ ๓๕๔
ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๑
รสหศ ๓๕๖
ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๒
รสหศ ๓๕๗
ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๓
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
รสหศ ๔๑๖
การประเมินเพื่อพัฒนาวิชาชีพล่ามภาษามือ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รสหศ ๕๖๓
สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๔.๒ วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
รสหศ ๒๗๐
หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
รสหศ ๒๗๒
การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา













































รสหศ ๒๗๓























































รสหศ ๒๗๔

เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับ
คนพิการ
หลักการออกแบบงานกราฟิก

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๖. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

๑












๒












๓












๑๒๗
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.๒

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา




๓









๑









๒









๓










๒












๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒ ๓
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 


     
     





























































































































































รายวิชา

รสหศ ๒๗๕
รสหศ ๒๗๖
รสหศ ๓๗๐
รสหศ ๓๗๑
รสหศ ๓๗๒
รสหศ ๓๗๓
รสหศ ๔๑๘
รสหศ ๔๗๖

การใช้งานโปรแกรมกราฟิก
การสร้างภาพเคลื่อนไหว
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การพัฒนาเว็บไซต์
การเรียนการสอนแบบ E-Learning
การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
รสหศ ๔๑๗
การสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รสหศ ๕๖๓
สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๔.๓ วิชาเอกศิลปศึกษา
รสหศ ๒๒๘
การถ่ายภาพพื้นฐาน
รสหศ ๒๒๙
การจัดนิทรรศการ
รสหศ ๒๘๑
การออกแบบขั้นแนะนา
รสหศ ๒๘๒
การวาดเส้นพื้นฐาน ๑
รสหศ ๒๘๓
การวาดเส้นพื้นฐาน ๒
รสหศ ๒๘๕
ศิลปะปฏิบตั ิ ๒ มิติ
รสหศ ๒๘๖
เขียนแบบเทคนิค

๑






๓









๒











๑




หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๖. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

๑

๒

๓














































































๑๒๘
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.๒

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

รสหศ ๒๘๗
ประติมากรรมพื้นฐาน
รสหศ ๒๘๘
การปั้นด้วยมือ
รสหศ ๓๑๖
การสอนศิลปศึกษา ๑
รสหศ ๓๑๗
การวาดการ์ตูน
รสหศ ๓๘๑
ประวัติศาสตร์ศิลป์
รสหศ ๓๘๕
ศิลปะปฏิบัติ ๓ มิติ
รสหศ ๔๘๘
เทคนิคการนาเสนอผลงาน
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
รสหศ ๔๐๒
การสอนศิลปศึกษา ๒
กลุ่มวิชาเอกเลือก
รสหศ ๕๖๓
สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๕. วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา
รสหศ ๒๘๐
สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๑
รสหศ ๒๘๔
เครื่องเคลือบดินเผาขั้นแนะนา
รสหศ ๒๘๙
การเคลือบเครื่องเคลือบดินเผา
รสหศ ๓๘๐
สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๒
รสหศ ๓๘๒
เทคนิคตกแต่ง ๑
รสหศ ๓๘๓
เทคนิคตกแต่ง ๒
รสหศ ๓๘๔
เครื่องเคลือบดินเผาพื้นบ้าน
รสหศ ๓๙๕
เครื่องเคลือบดินเผาและกรรมวิธีการผลิต
รสหศ ๓๘๖
การปั้นด้วยแป้นหมุน ๑

๑







๒








๓



๑








๒







๓



















































๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒ ๓
     
     
     
     
     
     






๑







๒








๓



















































































































































หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๖. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

๑







๒







๓











































































๑๒๙
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.๒

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๑










๒










๓










๑










๒










๓










๑










๒










๓










๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒ ๓
     
     
     
     
     
     
     
     
     







































































































































































































รายวิชา

รสหศ ๓๘๗
รสหศ ๓๘๘
รสหศ ๓๘๙
รสหศ ๔๑๙
รสหศ ๔๘๐
รสหศ ๔๘๑
รสหศ ๔๘๒
รสหศ ๔๘๓
รสหศ ๔๘๔

การปั้นด้วยแป้นหมุน ๒
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๑
ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๒
ของที่ระลึกสร้างสรรค์
การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๑
การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๒
การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๓
เทคนิคตกแต่ง ๓
การจัดการและการบริหารงานสาหรับ
เครื่องเคลือบดินเผา ๑
รสหศ ๔๘๕
การจัดการและการบริหารงานสาหรับ
เครื่องเคลือบดินเผา ๒
รสหศ ๔๘๖
การเขียนเบญจรงค์
รสหศ ๔๘๗
การปั้นด้วยแป้นหมุน ๓
รสหศ ๔๘๙
โครงงานส่วนบุคคล
รสหศ ๔๙๐
สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๓
รสหศ ๔๙๖
การออกแบบของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผา
รสหศ ๕๙๐
โครงงานสุดท้าย
รสหศ ๕๙๑
สัมมนาการออกแบบ
รสหศ ๕๙๒
บ่มเพาะธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผา
หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๖. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

๑










๒










๓










๑๓๐
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

มคอ.๒

๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒


๓


๑


๒


๓


๑


๒


๓


รสหศ ๒๙๐
รสหศ ๒๙๑
รสหศ ๓๙๐
รสหศ ๓๙๑
รสหศ ๓๙๒
รสหศ ๓๙๓

การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก
ระดับประถมศึกษา
ภาษามือไทยขั้นกลาง ๑ สาหรับนักศึกษาหูหนวก
ภาษามือไทยขั้นกลาง ๒ สาหรับนักศึกษาหูหนวก
ภาษามือไทยขั้นสูง ๑
ภาษามือไทยขั้นสูง ๒
ภาษามืออเมริกัน
ภาษามือออสเตรเลีย

๑


๔. ทักษะ
๕. ทักษะการ
๖. ทักษะการจัดการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
เรียนรู้
ระหว่างบุคคลและ สื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑
๒
๓
๑
๒ ๓
๑
๒
๓
        































































































































รสหศ ๓๙๔
รสหศ ๔๙๑
รสหศ ๔๙๔

ประวัติเครื่องเคลือบดินเผา
การออกแบบการทดลอง
การออกแบบลวดลาย









































































รายวิชา

รสหศ ๒๑๙

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๓๑

มคอ.๒

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตรต่อค่านิยมองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล
(Core Values Mahidol University)
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
M
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๑.๓ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์/พื้นฐานด้านวิชาชีพครู หรือด้านศิลปกรรมประยุกต์ด้าน
เครื่องเคลือบดินเผาและที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ บูรณาการความรู้ระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเอก หรือประมวลความรู้มาใช้ในการผลิตผลงาน
๒.๓ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาการด้านหูหนวกศึกษาหรือด้านเครื่องเคลือบดินเผา
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
๓.๒ สามารถสืบค้น ตีความและประเมิน
๓.๓ แสดงความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

ตรงกับค่านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล
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๑๓๒

มคอ.๒

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
๔.๒ มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์
๔.๓ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เป็นผู้นาและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ มีความสามารถในการนาข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติ มาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
๕.๒ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ และมีดุลยพินิจในการเลือกใช้และนาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ
๕.๓ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการใช้ภาษามือ
๖. ทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑ สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการได้
อย่างสร้างสรรค์ หรือสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องเคลือบดินเผาได้อย่างสร้างสรรค์
๖.๒ สามารถจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ความสามารถปานกลาง
และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม หรือสามารถผลิตผลงานด้านเครื่องเคลือบดินเผาได้อย่าง
หลากหลายตามความต้องการของตลาด
๖.๓ สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกอย่างบูรณาการ หรือสามารถผลิตผลงานด้านเครื่องเคลือบดินเผา
โดยบูรณาการกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
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มคอ.๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ค
รายละเอียดอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๓๔

มคอ.๒

รายละเอียดอาจารย์ประจาหลักสูตร
๑. ชื่อ อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
M.A.
Deaf studies by
Research
B.A.
Deaf Studies
ศป.บ.
ออกแบบนิเทศศิลป์
สังกัด

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Latrobe University

ปี
๒๕๔๔

Latrobe University
มหาวิทยาลัยรังสิต

๒๕๔๒
๒๕๔๐

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
๑. การใช้สื่อผสมสาหรับนักศึกษาหูหนวก และวิจัยทาสื่อเพื่อคนหูหนวก
๒. วิถีชีวิตของคนหูหนวก
๓. วัฒนธรรมคนหูหนวก และประวัติศาสตร์คนหูหนวก
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
กานต์ อรรถยุกติ. (๒๕๕๖). เสียงเงียบของคนหูหนวก ความต้องการอุปกรณ์ และบริการเทคโนโลยีทางการได้ยิน.
นครปฐม : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.
กานต์ อรรถยุ กติ. (๒๕๕๖). การประเมินแผนงานวิจัยและพัฒ นาสื่ อมัล ติมีเดียศัพท์ภ าษามือไทยกลุ่ มสาระ
เทคโนโลยีทางการศึกษา. นครปฐม : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รสหศ ๒๑๓ ประวัติการศึกษาของคนหูหนวกในประเทศไทย

๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ ๒๒๐ วัฒนธรรมคนหูหนวก

๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ ๒๒๔ ประวัติศาสตร์คนหูหนวก

๓ (๒ - ๒ - ๕)

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
รสหศ ๒๒๐ วัฒนธรรมคนหูหนวก
รสหศ ๒๒๔ ประวัติศาสตร์คนหูหนวก

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๓๕

๒. ชื่อ อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ค.ด.
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ค.ม.
โสตทัศนศึกษา
ค.บ.
มัธยมศึกษา

มคอ.๒

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี
๒๕๔๘
๒๕๔๓
๒๕๔๐

สังกัด วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
๑.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Communication and Technology)
๒.เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
ปรเมศวร์ บุญยืน และคณะ. (๒๕๕๕). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการบันทึกภาพวีดิทัศน์การเรียน
การสอนนักศึกษาพิการทางการได้ยิน สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.
นครปฐม : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.
ปรเมศวร์ บุญยืน, กานต์ อรรถยุกติ และประทุมทอง ไตรรัตน์. (๒๕๕๖). รายงานวิจัย เรือ่ ง สื่อมัลติมีเดียศัพท์
ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีการศึกษา. นครปฐม : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.
กานต์ อรรถยุกติ, ปรเมศวร์ บุญยืน และสุขสิริ ด่านธนวานิช. (๒๕๕๖). รายงานวิจัย เรือ่ ง การประเมินแผน
งานวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา. นครปฐม :
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รสศท ๑๐๔ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับคนหูหนวก
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
รสหศ ๒๗๒ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
รสหศ ๒๗๓ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
รสหศ ๒๗๔ หลักการออกแบบงานกราฟิก
รสหศ ๓๗๐ การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
รสหศ ๓๗๓ การเรียนการสอนแบบ E-Learning
รสหศ ๔๗๖ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

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

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๓๖

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
รสศท ๑๐๔ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับคนหูหนวก
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
รสหศ ๒๗๐ หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
รสหศ ๒๗๒ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
รสหศ ๒๗๓ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
รสหศ ๒๗๔ หลักการออกแบบงานกราฟิก
รสหศ ๓๗๐ การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
รสหศ ๔๑๘ การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
รสหศ ๔๗๖ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

มคอ.๒

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

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๓๗

มคอ.๒

๓. ชื่อ อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคา
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ปี
M.Ed. Curriculum and Development University of Cincinnati Ohio,U.S.A. ๒๕๓๑
กศ.บ.
ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
๒๕๒๕
สังกัด วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
๑. การศึกษาของคนหูหนวก
๒. การสอนภาษาอังกฤษสาหรับคนหูหนวก
๓. การสอนภาษาอังกฤษสาหรับล่ามภาษามือไทย
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รสศท ๑๐๐ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนา สาหรับคนหูหนวก๑
รสศท ๑๐๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนา สาหรับคนหูหนวก๒
รสลท ๒๑๕ ภาษาไทยสาหรับล่าม : การอ่าน
รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
รสหศ ๓๖๗ การพัฒนาหลักสูตร

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
รสศท ๑๐๐ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนา สาหรับคนหูหนวก ๑
รสศท ๑๐๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนา สาหรับคนหูหนวก ๒
รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชีวิตอิสระของคนหูหนวก
รสหศ ๓๖๗ การพัฒนาหลักสูตร
รสหศ ๔๐๐ การสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๓๘

๔. ชื่อ อาจารย์รานี เสงี่ยม
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ศ.ม.
เครื่องเคลือบดินเผา
ศ.บ.
เครื่องเคลือบดินเผา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มคอ.๒

ปี
๒๕๔๔
๒๕๓๕

สังกัด วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
๑. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
๒. การใช้ศิลปะบาบัด
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
รานี เสงี่ยม. (๒๕๕๒). พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ในคนหูหนวกจากงานศิลปะเซรามิค. นครปฐม :
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล.
รานี เสงี่ยม. (๒๕๕๖). การพัฒนารูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสาหรับนักศึกษาหูหนวก
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม : วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานอื่นๆ
๑. โครงการเซรามิคกับผู้พิการทางการมองเห็น: เพื่อพัฒนาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและเสริมสมาธิ
๒. โครงการเซรามิคกับการพัฒนาจิตตปัญญา
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจักษณ์
รสหศ ๒๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๑
รสหศ ๒๘๑ การออกแบบขั้นแนะนา
รสหศ ๒๘๔ เครื่องเคลือบดินเผาขั้นแนะนา
รสหศ ๒๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๒ มิติ
รสหศ ๒๘๘ การปั้นด้วยมือ
รสหศ ๓๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๒
รสหศ ๓๘๒ เทคนิคตกแต่ง ๑
รสหศ ๓๘๘ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๑
รสหศ ๓๘๙ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๒

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

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๓๙

มคอ.๒

รสหศ ๔๙๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๓
รสหศ ๔๘๔ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๑
รสหศ ๔๘๕ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๒
รสหศ ๔๘๘ เทคนิคการนาเสนอผลงาน
รสหศ ๔๘๙ โครงงานส่วนบุคคล
รสหศ ๕๙๐ โครงงานสุดท้าย
รสหศ ๕๙๒ บ่มเพาะธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผา

๓ (๐ - ๖ - ๓)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๖ (๒ - ๘ - ๘)
๖ (๐ - ๑๒ - ๖)
๕ (๒ - ๖ - ๗)

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจักษณ์
รสหศ ๒๒๘ การถ่ายภาพพื้นฐาน
รสหศ ๒๒๙ การจัดนิทรรศการ
รสหศ ๒๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๑
รสหศ ๒๘๑ การออกแบบขั้นแนะนา
รสหศ ๒๘๔ เครือ่ งเคลือบดินเผาขั้นแนะนา
รสหศ ๒๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๒ มิติ
รสหศ ๒๘๘ การปั้นด้วยมือ
รสหศ ๓๑๗ การวาดการ์ตูน
รสหศ ๓๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๒
รสหศ ๓๘๒ เทคนิคตกแต่ง ๑
รสหศ ๓๘๘ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๑
รสหศ ๓๘๙ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๒
รสหศ ๔๘๔ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๑
รสหศ ๔๘๕ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๒
รสหศ ๔๘๘ เทคนิคการนาเสนอผลงาน
รสหศ ๔๘๙ โครงงานส่วนบุคคล
รสหศ ๔๙๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๓
รสหศ ๕๙๐ โครงงานสุดท้าย
รสหศ ๕๙๒ บ่มเพาะธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผา

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๐ - ๖ - ๓)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๐ - ๖ - ๓)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๖ (๒ - ๘ - ๘)
๓ (๐ - ๖ - ๓)
๖ (๐ - ๑๒ - ๖)
๕ (๒ - ๖ - ๗)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๔๐

๕. ชื่อ อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ค.ด.
อุดมศึกษา
กศ.ม.
การศึกษาพิเศษ
บธ.บ.
การจัดการงานก่อสร้าง

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มคอ.๒

ปี
๒๕๕๔
๒๕๓๑
๒๕๒๖

สังกัด วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชานาญการ
๑. ด้านหูหนวกศึกษา
๒. ด้านล่ามภาษามือไทย
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
สุพิน นายอง. (๒๕๕๕). รายงานการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพการเป็นล่ามภาษามือ. กรุงเทพฯ: สานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ผลงานอื่น ๆ
๑. สื่อ VCD การสอนคอมพิวเตอร์สาหรับคนหูหนวกฉบับภาษามือไทย
๒. สื่อ VCD พระมหาชนกฉบับภาษามือไทย
๓. สื่อ VDO บทสวดมนต์ทาวัตรเช้า-เย็น ฉบับภาษามือไทย
ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รสหศ ๒๕๑ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๑

๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ ๒๕๓ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๒
รสหศ ๓๕๑ ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๒

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ ๔๖๘ การบริหารและการจัดการห้องเรียน

๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

๓ (๑ - ๔ - ๔)
๖ (๐ - ๓๐ - ๑๕)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๔๑

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
รสหศ ๒๑๓ ประวัติการศึกษาของคนหูหนวกในประเทศไทย
รสหศ ๒๕๑ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๑
รสหศ ๒๕๓ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๒
รสหศ ๓๐๐ การบริหารจัดการห้องเรียน
รสหศ ๓๕๐ ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๑
รสหศ ๓๕๓ ภาษามือไทยสาหรับล่ามภาษามือ ๓
รสหศ ๓๕๔ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๑
รสหศ ๓๕๖ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๒
รสหศ ๓๕๗ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๓
รสหศ ๔๑๖ การประเมินเพื่อพัฒนาวิชาล่ามภาษามือ
รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
รสหศ ๕๖๒ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

มคอ.๒

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๓ - ๐ - ๖)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๖ (๐ - ๓๐ - ๑๕)
๖ (๐ - ๓๐ - ๑๕)
๔ (๒ - ๔ – ๖)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๔๒

มคอ.๒

ภาคผนวก ง
สาระการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๒

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๔๓

มคอ.๒

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร ๕ปี)
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
.....................................................
๑. หลักสูตรดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ .......................
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุม ……………….เมื่อวันที่
…………………..………….
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อรับนักศึกษาหูหนวกและนักศึกษาที่มี
การได้ยินเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยตั้งแต่ทาการปรับปรุงครั้งล่าสุด ได้รับนักศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น จานวน ๒
รุ่น ปัจจุบันครบกาหนดวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้รายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสม ทันสมัย อัน
จะนามาซึ่งบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในและนอกสถานศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าวได้ทา
การปรั บ ปรุ งเพื่อให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี)
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔
๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
สาระเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒

สาระที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก
ศึกษา เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่จาเป็นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนหูหนวก บน
พื้นฐานแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดย
พัฒนาผู้เรียนทั้งกาย จิต และปัญญา ทาให้ผู้เรียนเข้าใจ
ด้านในของตัวเอง มีทัศนคติและมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ผู้อื่นและสังคม เกิดความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา ด้วย
การให้คนหูหนวกเรียนร่วมกับคนที่มีการได้ยิน เพื่อเข้าใจถึง

๑. ปรัชญาของหลักสูตร
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
จาเป็นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนหูหนวก บนพื้นฐาน
แนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยพัฒนา
ผู้เรียนทั้งกาย จิต และปัญญา เกิดความเข้าใจด้านใน
ของตัวเอง มีจิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดย
การให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนร่วมกับ
คนที่มีการได้ยิน เพื่อเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๔๔

สาระเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของคนหูหนวกและคนที่มี
การได้ยิน และจัดหลักสูตรที่มีโครงสร้างกระบวนการเรียน
การสอนที่หลากหลาย ตลอดจนจัดการศึกษาจากการ
ปฏิบัติจริง เรียนรู้เรื่องมนุษย์ ธรรมชาติ ศิลปะ และดนตรี
ผ่านภาษามือไทยและวัฒนธรรมคนหูหนวก
๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความสามารถและคุณลักษณะ
ดังนี้
๑. นักศึกษาที่มีการได้ยิน
๑.๑ เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับผู้
พิการทางการได้ยิน เช่น ครูสอนภาษามือ ครูสอนเด็กหู
หนวก ครูแนะแนวสาหรับเด็กหูหนวกในระดับประถมศึกษา
ของโรง เรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนเรียนร่วม และ
โรงเรียนทั่วไป
๑.๒ สามารถประกอบอาชีพเป็นล่ามภาษามือ
๑.๓ เป็นผู้ทางานร่วมกับนักวิชาชีพอื่น เพื่อให้
สาธารณชนตระหนักถึงความสาคัญของวิถีชีวิตของคนหู
หนวกทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
๑.๔ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวก
๑.๕ เป็นผู้มีความพร้อมจะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. นักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยิน
๒.๑ เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับผู้
พิการทางการได้ ยิ น เช่น ครู ส อนภาษามือ ครูส อนเด็ก หู
หนวก ครู เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา ใน
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียน
เรียนร่วม และโรงเรียนทั่วไป
๒.๒ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเครื่องเคลือบดินเผา
๒.๓ เป็ น ผู้ ท างานร่ ว มกั บ นั ก วิ ช าชี พ อื่ น เพื่ อ ให้
สาธารณชนตระหนั กถึงความส าคัญของวิถีชีวิตของคนหู
หนวกทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

มคอ.๒

สาระที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗
วัฒนธรรมของคนหูหนวกและคนที่มีการได้ยิน

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิ ตบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
การศึกษาสาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน การเป็นล่ าม
ภาษามือ และการประกอบอาชีพอิสระเครื่องเคลือบดิน
เผา สามารถประยุกต์ใ ช้องค์ค วามรู้ ในการปฏิบั ติงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ
เมื่อสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้
๒.๑ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม มี
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง ต่ อ
วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๒.๒ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทางานร่วมกันกับผู้เรียนและ
ผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
๒.๓ มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย
เพื่อสร้างความรู้ใหม่
๒.๔ มีความคิดริเร่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และ
ข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
๒.๕ มี ค วามสามารถในการพิ จ ารณาแสวงหา และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิช าการ วิชาชีพ
และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูร ณาการ
ศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๖ มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของ

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๔๕

มคอ.๒

สาระเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒

สาระที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗

๒.๔ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวก
๒.๕ เป็นผู้มีความพร้อมจะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๓. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ หน่วยกิต
๔. นักศึกษาเลือกศึกษาตามวิชาเอกและวิชาโท ดังต่อไปนี้

ศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนอยู่เสมอ

วิชาเอก
(๑) ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก
(๒) ภาษามือไทย
(๓) ล่ามภาษามือ
(๔) เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(๕) ศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องดินเผา
วิชาโท
(๑) การสอนภาษามือไทย
(๒) การศึกษาของคนหูหนวก
(๓) การแนะแนว
๕. อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ
(๒) อาจารย์จิตประภา ศรีอ่อน
(๓) อาจารย์รานี เสงี่ยม
(๔) อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคา
(๕) อาจารย์อารีย์ ภาวสุทธิไพศิฐ
(๖) อาจารย์สุพิน นายอง
-

๓. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๖๖ หน่วยกิต
๔.นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาเอกได้ ๑ วิชาเอก
จากกลุ่มวิชาเอกทั้งหมด ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกเดี่ยว มี ๓ วิชาเอก
(๑) การศึกษาของคนหูหนวก
(๒) ภาษามือไทย
(๓) ศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา
กลุ่มวิชาเอกคู่ มี ๓ วิชาเอก
(๑) การศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทย
(๒) การศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยีการศึกษา
(๓) การศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษา

๕. อาจารย์ประจาหลักสูตร
(๑) อาจารย์กานต์ อรรถยุกติ
(๒) อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน
(๓) อาจารย์รานี เสงี่ยม
(๔) อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคา
(๕) อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง
๖. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(๑) อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน
(๒) อาจารย์ รานี เสงี่ยม
(๓) อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง
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๑๔๖

มคอ.๒

ปรับปรุงรายวิชา
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาแกนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๗ หน่วยกิต

๑๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาแกนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑๖ หน่วยกิต
๗ หน่วยกิต

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

๒ (๑ - ๒ - ๓) มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

๒ (๑ - ๒ - ๓)

MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

MUGE 101 General Education for Human Development
๓ (๒ - ๒ - ๕)

MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒ - ๒ - ๕)

MUGE 102 Social Studies for Human Development
๒ (๑ - ๒ - ๓) มมศท ๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์

๒ (๑ - ๒ - ๓)
คงเดิม

MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development

MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development

กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต

สาหรับนักศึกษาหูหนวก

สาหรับนักศึกษาหูหนวก

รสศท ๑๐๐ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับคนหูหนวก ๑ ๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสศท ๑๐๐ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับคนหูหนวก๑ ๓ (๒ - ๒ - ๕)

RSGE 100 Introductory University English for Deaf Students 1

RSGE 100 Introductory University English for Deaf Students 1

รสศท ๑๐๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับคนหูหนวก ๒ ๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสศท ๑๐๑ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาขั้นแนะนาสาหรับคนหูหนวก ๒ ๓ (๒ - ๒ - ๕)

RSGE 101 Introductory University English For Deaf Students 2

RSGE101 Introductory University English For Deaf Students 2

รสศท ๑๐๒ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง: การอ่าน

๓ (๒ - ๒ - ๕) รสศท ๑๐๒ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง: การอ่าน

RSGE 102 Thai as a Second Language : Reading

RSGE 102 Thai as a Second Language : Reading

สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน ๙ หน่วยกิต

สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน ๙ หน่วยกิต

วิชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication

๓ (๒ - ๒ - ๕) ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕)

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

คงเดิม

๑๔๗
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

วิชาภาษาอังกฤษ๒รายวิชาตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษจานวน๒รายวิชาตามระดับคะแนนที่คณะศิลปศาสตร์จัดสอบวัดความรู้

ศศภอ๑๐๓/๑๐๕/๑๐๗ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑/๓/๕

ศศภอ๑๐๓ภาษาอังกฤษระดับ ๑

AREN 103/105/107

๓ (๒ - ๒ - ๕)

English Level 1/3/5

๓ (๒ - ๒ - ๕)

LAEN 103 English Level 1
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒

๓ (๒ - ๒ - ๕)
คณะที่รับผิดชอบจัดการเรียการสอน

LAEN 104 English Level 2
ศศภอ ๑๐๔/๑๐๖/๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๒/๔/๖

๓ (๒ – ๒ – ๕) ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓

AREN104/106/108 English Level 2 /4/6

๓ (๒ - ๒ - ๕)

ขอปรับรหัสวิชา

LAEN 105 Level 3
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔

๓ (๒ - ๒ - ๕)

LAEN 106 Level 4
กลุ่มวิชาทีห่ ลักสูตรกาหนด
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๓ หน่วยกิต

๑๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาทีห่ ลักสูตรกาหนด
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

๑๔ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต

เลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จานวน

เลือกศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จานวน

๑รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้

๑รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้

สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ

๓ (๓ - ๐ - ๖)

ENGE 100 The Earth and Nature
สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน

๓ (๓ - ๐ - ๖)

SCCS 155 Computer Applications

คงเดิม

สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน

๓ (๓ - ๐ - ๖)

ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life
๓ (๓ - ๐ - ๖)

ENGE 105 Integrating Health and Environment
วทคพ ๑๕๕ การประยุกต์คอมพิวเตอร์

๓ (๓ - ๐ - ๖)

ENGE 100 The Earth and Nature

ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ

สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

๓ (๓ - ๐ - ๖)

คงเดิม

๓ (๒ - ๒ - ๕)

เปลี่ยนคณะที่รับผิดชอบจัดการสอน

ENGE 105 Integrating Health and Environment
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์
ITCS 155 Computer Applications

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๔๘
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒
รสศท ๑๐๔ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับคนหูหนวก

ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗
๓ (๒ - ๒ - ๕)

RSGE 104 Computer and Information Technology for the Deaf
กลุ่มวิชาภาษา
สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสศท ๑๐๓ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง: การเขียน

รสศท ๑๐๔ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับคนหูหนวก

การเปลีย่ นแปลง
๓ (๒ - ๒ - ๕)

คงเดิม

RSGE 104 Computer and Information Technology for the Deaf
๓ หน่วยกิต

๓ (๒ - ๒ - ๕)

RSGE 103 Thai as a Second Language : Writing
สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
ศศพฐ ๑๓๑ มนุษย์กับความสามารถในการสื่อสาร

มคอ.๒

กลุ่มวิชาภาษา
สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสศท ๑๐๓ ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง: การเขียน

๓ หน่วยกิต
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

RSGE 103 Thai as a Second Language : Writing
๓ หน่วยกิต
๓ (๓ - ๐ - ๖)

ARFE 131 Man and Communicative Competence

สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
๓ หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาที่หลักสูตรกาหนดในหมวดวิชาศึกษา

ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกศึกษาในรายวิชาที่

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยจานวน๓หน่วยกิต

นักศึกษาสนใจและสามารถนามาใช้เสริมการ
เรียนวิชาเอกได้

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สาหรับนักศึกษาหูหนวก
รสศท ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรมสาหรับคนหูหนวก

๗ หน่วยกิต
๒ (๑ - ๒ - ๓)

RSGE 105 Man and Culture for the Deaf
ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

๓ (๓ - ๐ - ๖)

ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
LAFE 147 Psychology for Better Life

๒ (๑ - ๒ - ๓)

ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

๓ (๓ - ๐ - ๖)
คงเดิม

LAFE 147 Psychology for Better Life
๒ (๒ - ๐ - ๔)

SHSS 302 Man and Environment
สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน

รสศท ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรมสาหรับคนหูหนวก

๗ หน่วยกิต

RSGE 105 Man and Culture for the Deaf

LAFE 147 Psychology for Better Life
สมสค ๓๐๒ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สาหรับนักศึกษาหูหนวก

สมสค ๓๐๒ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

๒ (๒ - ๐ - ๔)

SHSS 302 Man and Environment
๗ หน่วยกิต
๓ (๓ - ๐ - ๖)

สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
LAFE 147 Psychology for Better Life

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๗ หน่วยกิต
๓ (๓ - ๐ - ๖)

คงเดิม

๑๔๙
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒
สมสค ๓๐๒ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

๒ (๒ - ๐ - ๔)

สมสค ๓๐๒ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

SHSS 302 Man and Environment

SHSS 302 Man and Environment

และเลือกศึกษาอีก ๑ รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้

และเลือกศึกษาอีก ๑ รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้

รสศท ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรมสาหรับคนหูหนวก

๒ (๑ - ๒ - ๓)

RSGE 105 Man and Culture for the Deaf
สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม

รสศท ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรมสาหรับคนหูหนวก

การเปลีย่ นแปลง
๒ (๒ - ๐ - ๔)

๒ (๑ - ๒ - ๓)
คงเดิม

RSGE 105 Man and Culture for the Deaf
๒ (๒ - ๐ - ๔)

สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม

๒ (๒ - ๐ - ๔)

SHHU 110 Man and Culture

SHHU 110 Man and Culture

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

เลือกศึกษา ๑ รายวิชาอย่างน้อย ๑ หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่ม
วิชาสุขภาพและนันทนาการที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอน

เลือกศึกษา ๑ รายวิชาอย่างน้อย ๑ หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่ม
วิชาสุขภาพและนันทนาการที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอน

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาปรับพื้นฐาน
สาหรับนักศึกษาหูหนวก

(ไม่นับหน่วยกิต) วิชาปรับพื้นฐาน
สาหรับนักศึกษาหูหนวก

รสหศ ๑๐๖ ภาษาไทยระดับปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 106 Remedial Thai Language for Deaf Students
รสหศ ๑๐๗ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 107 Remedial Thai Sign Language for Deaf Students

สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
รสหศ ๑๐๘ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน: คาศัพท์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 108 Remedial Thai Sign language for hearing students: Vocabulary
รสหศ ๑๐๙ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน : ไวยากรณ์

(ไม่นับหน่วยกิต)

รสหศ ๑๐๖ ภาษาไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 106 Remedial Thai Language for Deaf Students
รสหศ ๑๐๗ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 107 Remedial Thai Sign Language for Deaf Students
รสหศ ๑๑๖ คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 116 Remedial Mathematics for Deaf Students
สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
รสหศ ๑๐๘ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาที่มกี ารได้ยิน: คาศัพท์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 108 Remedial Thai Sign language for hearing students: Vocabulary
รสหศ ๑๐๙ ภาษามือไทยระดับปรับพื้นฐานสาหรับ นักศึกษาที่มกี ารได้ยิน : ไวยากรณ์

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

คงเดิม

รายวิชาใหม่

คงเดิม
คงเดิม

๑๕๐

มคอ.๒

ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 109 Remedial Thai Sign language for hearing students : Grammar
วิชาแกน
๒๗ หน่วยกิต

๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 109 Remedial Thai Sign language for hearing students : Grammar

รสหศ ๑๑๐ ภาษามือละชุมชนคนหูหนวกขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 110 Introduction to Sign Languages and Deaf Communities
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 111 Introduction to Thai Sign Language

รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
RSDS 212 Introduction to Deaf History and Culture

๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ ๒๑๓ ประวัติการศึกษาของคนหูหนวกในประเทศไทย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 213 History of Education of Deaf People in Thailand
รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจกั ษณ์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 214 Art Appreciation

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

ไม่มีวิชาแกน
ปิดรายวิชา
ย้ายไปอยู่ในวิชาเอกเดี่ยววิชาเอกการศึกษา
ของคนหูหนวก วิชาเอกภาษามือไทย วิชาเอกคู่
วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษา
มือ ไทย วิชาเอกการศึ ก ษาของคนหู ห นวกและ
เทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกการศึ กษาของคนหู
หนวกและศิลปศึกษา และวิชาเฉพาะสาหรับเอก
เดี่ยวศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา
ปรับคาอธิบายรายวิชา และย้ายไปอยู่ในวิชาเอก
เดี่ยววิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก วิชาเอก
ภาษามือไทย วิชาเอกคู่ วิชาเอกการศึกษาของคน
หูหนวกและล่ามภาษามือไทย วิชาเอกการศึกษา
ของคนหูหนวกและเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอก
การศึก ษาของคนหู ห นวกและศิลปศึ ก ษา และ
วิชาเฉพาะสาหรับเอกเดี่ยวศิลปกรรมประยุกต์
ด้านเครื่องเคลือบดินเผา
ปิดรายวิชา
ย้ายไปอยู่ในวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกการศึกษาของ
คนหู ห นวก วิ ช าเอกภาษามื อ ไทย วิ ช าเอกคู่
วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษา
มือ ไทย วิชาเอกการศึ ก ษาของคนหู ห นวกและ

๑๕๑
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

รสหศ ๒๑๕ การละครเพื่อการศึกษา
RSDS 215 Drama in Education

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

๓ (๒ – ๒ - ๕)

การเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกการศึกษาของคนหู
หนวกและศิลปศึกษา และวิชาเฉพาะสาหรับเอก
เดี่ยวศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา และ
ย้ายไปอยู่ในวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกการศึกษาของ
คนหู ห นวก วิ ช าเอกภาษามื อ ไทย วิ ช าเอกคู่
วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษา
มือ ไทย วิชาเอกการศึ ก ษาของคนหู ห นวกและ
เทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกการศึกษาของคนหู
หนวกและศิลปศึกษา และวิชาเฉพาะสาหรับเอก
เดี่ยวศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา

รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชวี ิตอิสระของคนหูหนวก
RSDS 216 Independent Living for the Deaf

๓ (๑ - ๔ - ๔)

ย้ายไปอยู่ในวิชาเอกเดี่ยววิชาเอกการศึกษาของ

รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
RSDS 217 Technology and People with Disabilities

๓ (๓ - ๐ - ๖)

วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษา

รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
RSDS 218 Music and the Deaf

๓ (๒ - ๒ - ๕)

มือ ไทย วิชาเอกการศึ ก ษาของคนหู ห นวกและ
เทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกการศึกษาของคนหู

คนหู ห นวก วิ ช าเอกภาษามื อ ไทย วิ ช าเอกคู่

หนวกและศิลปศึกษา และวิชาเฉพาะสาหรับเอก
เดี่ยวศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก

๓๖ หน่วยกิต

รสหศ ๒๒๐ วัฒนธรรมคนหูหนวก
RSDS 220 Deaf Culture

๓ (๒ - ๒ - ๕)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

ย้ายไปอยู่ในวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกการศึกษาของ
คนหูหนวก

๑๕๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒
รสหศ ๒๒๓ สังคมวิทยาชุมชนคนหูหนวกในประเทศไทย
RSDS 223 Sociology of the Deaf Community in Thailand
รสหศ ๒๒๔ ประวัติศาสตร์คนหูหนวก
RSDS 224 Deaf History
รสหศ ๒๒๕ ชุมชนคนหูหนวกทั่วโลก
RSDS 225 Deaf Communities around the World
รสหศ ๓๒๐ ระเบียบวิธกี ารศึกษาประวัติศาสตร์คนหูหนวกไทย
RSDS 320 Methodology for the study of Thai Deaf History
รสหศ ๓๒๑ ระเบียบวิธกี ารศึกษาวัฒนธรรมคนหูหนวกไทย
RSDS 321 Methodology for the study of Thai Deaf Culture

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ปิดรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา และย้ายไปอยูใ่ น
วิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ ๓๒๒ ประเด็นทางทฤษฎีในการศึกษาวัฒนธรรมคนหูหนวกไทย ๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 322 Theoretical Issues in the study of Thai Deaf Culture
รสหศ ๓๒๓ ประเด็นทางทฤษฎีในการศึกษาประวัติศาสตร์คนหูหนวกไทย ๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS323Theoretical Issues in the study of Thai Deaf History
รสหศ ๓๒๕ การเมืองในชุมชนและองค์กรคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 325 The Politics in Deaf Communities and Organization
รสหศ ๓๒๗ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 327 Asian-Pacific Deaf Cultures and Histories
รสหศ ๓๒๘ การสอนวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก ๑
RSDS 328 Teaching Deaf Culture and History 1
รสหศ ๓๒๙ การสอนวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก ๒
RSDS 329 Teaching Deaf Culture and History 2

การเปลีย่ นแปลง

ปิดรายวิชา

๓ (๒ - ๒ - ๕)

รวมวิชา เปลีย่ นรหัสวิชา ชื่อวิชา คาอธิบาย
รายวิชา และย้ายไปอยู่ในวิชาเอกเดี่ยว

๓ (๒ - ๒ - ๕)

การศึกษาของคนหูหนวก รสหศ ๓๑๒ การสอน

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

วิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก

๑๕๓
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

วิชาเอก
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก

การเปลีย่ นแปลง
ไม่นอ้ ยกว่า ๘๒ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขั้นแนะนา
RSDS 111 Introduction to Thai Sign Language
รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
RSDS 212 Introduction to Deaf History and Culture
รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจกั ษณ์
RSDS 214 Art Appreciation
รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชวี ิตอิสระของคนหูหนวก
RSDS 216 Independent Living for the Deaf
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
RSDS 217 Technology and people with Disabilities
รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
RSDS 218 Music and the Deaf
รสหศ ๒๒๐ วัฒนธรรมคนหูหนวก
RSDS 220 Deaf Culture

วิชาเอกใหม่

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)

ย้ายมาจากวิชาแกน

๓ (๓ - ๐ - ๖)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก วิชาเอกประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมคนหูหนวก

รสหศ ๒๒๔ ประวัติศาสตร์คนหูหนวก
RSDS 224 Deaf History

๓ (๒ - ๒ - ๕) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก วิชาเอกประวัตศิ าสตร์

รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
RSDS 226 Drama for Deaf Children

๓ (๒ - ๒ - ๕) ย้ายมาจากวิชาแกน เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ

รสหศ ๒๒๗ ยูรธิ มี
RSDS 227 Eurhythmy
รสหศ ๒๓๕ การผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็กหูหนวก
RSDS 235 Literary Works Production for Deaf Children

๓ (๒ - ๒ - ๕)

รายวิชาใหม่

๓ (๒ - ๒ - ๕)

ย้ายมาจากวิชาเอกภาษามือไทย

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

และวัฒนธรรมคนหูหนวก
คาอธิบายรายวิชา

๑๕๔
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

รสหศ ๒๖๑ ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 261 Art for Teachers : Drawing
รสหศ ๒๖๒ ศิลปะสาหรับครู: การระบายสีและงานปั้น
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 262 Art for Teachers : Painting and Modeling
รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 263 Arts for Children
รสหศ ๓๐๙ การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 309 Teaching Thai as a second Language for Deaf Children in
Elementary Education
รสหศ ๓๑๒ การสอนวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 312 Teaching Deaf Culture and History
รสหศ ๓๖๕ การสอนคณิตศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา ๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 365 Teaching Mathematics for Deaf Children in Elementary Education
รสหศ ๓๖๖ การสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา ๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 366 Teaching Science for Deaf Children in Elementary Education
รสหศ ๔๐๐ การสอนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา ๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 400 Teaching English for Deaf Children in Elementary Education
รสหศ ๔๐๑ การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับคนหูหนวก
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 401 Life-long Education for the Deaf
รสหศ ๔๖๐ การสอนสังคมศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา ๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 460 Teaching Social Studies for Deaf Children in Elementary
Education

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพครู

ย้ายมาจากวิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอก วิชาเอกประวัตศิ าสตร์
และวัฒนธรรมคนหูหนวก รวมวิชา เปลีย่ นรหัส
วิชา ชือ่ วิชา และคาอธิบายรายวิชา
ย้ายมาจากวิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก

รายวิชาใหม่

ย้ายมาจากวิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก

๑๕๕
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
RSDS 563 Seminar on Teaching Practicum in Schools
สาหรับนักศึกษาหูหนวก

การเปลีย่ นแปลง
๔ (๒ - ๔ – ๖)

รสหศ ๒๐๘ ภาษาไทยสาหรับข้อมูลข่าวสารและสังคม
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 208 Thai for Information and Society
รสหศ ๒๐๙ การอ่านภาษาไทยเชิงวิชาการ
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 209 Academic Thai Reading
รสหศ ๓๐๘ การเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 308 Academic Thai Writing
สาหรับนักศึกษาที่มีการได้ยิน
รสหศ ๒๕๑ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 251 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 1

วิชาเอกภาษามือไทย

๓๖ หน่วยกิต

รสหศ ๒๕๓ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 253 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 2
รสหศ ๓๕๓ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๓
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 353 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 3
วิชาเอกภาษามือไทย
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 111 Introduction to Thai Sign Language
รสหศ ๒๐๘ ภาษาไทยสาหรับข้อมูลข่าวสารและสังคม
RSDS 208 Thai for Information and Society
รสหศ ๒๐๙ การอ่านภาษาไทยเชิงวิชาการ
RSDS 209 Academic Thai Reading
รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
RSDS 212 Introduction to Deaf History and Culture

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

ย้ายมาจากวิชาเอกล่ามภาษามือไทย

ปรับโครงสร้างวิชาจากเอกโทเป็นเอกเดีย่ ว
ย้ายมาจากวิชาแกน

๓ (๒ - ๒ - ๕)
รายวิชาใหม่
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ย้ายมาจากวิขาแกน

๑๕๖
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจกั ษณ์
RSDS 214 Art Appreciation
รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชวี ิตอิสระของคนหูหนวก
RSDS 216 Independent Living for the Deaf
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
RSDS 217 Technology and people with Disabilities
รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
RSDS 218 Music and the Deaf
รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
RSDS 226 Drama for Deaf Children
รสหศ ๒๒๗ ยูรธิ มี
RSDS 227 Eurhythmy
รสหศ ๒๓๐ ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
RSDS 230 Thai Sign Language for Basic Communication

๓ (๑ - ๔ - ๔)

รสหศ ๒๓๑ ลักษณะทางไวยากรณ์ที่สาคัญในภาษามือไทย
RSDS 231 Grammatical Features in Thai Sign Language
รสหศ ๒๓๒ การสะกดอักษรนิ้วมือและจานวนในภาษามือไทย
RSDS 232 Fingerspelling and Number in Thai Sign Language
รสหศ ๒๓๓ ภาษามือไทยในชีวิตประจาวัน
RSDS 233 Thai Sign Language in Daily Life
รสหศ ๒๓๔ การเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษา
RSDS 234 Language Acquisition and Language Development
รสหศ ๒๓๕ การผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็กหูหนวก
RSDS 235 Literary Works Production for Deaf Children
รสหศ ๒๓๖ ภาษาศาสตร์เปรียบต่าง : ภาษามือไทยและภาษาไทย

๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๒๓๑ ลักษณะทางไวยากรณ์ที่สาคัญในภาษามือไทย
RSDS 231 Grammatical Features in Thai Sign Language
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ๒๓๒ การสะกดอักษรนิว้ มือและจานวนในภาษามือไทย
RSDS 232 Fingerspelling and Number in Thai Sign Language
๓ (๑ - ๔ - ๔)

การเปลีย่ นแปลง
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๓ - ๐ - ๖)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕) ย้ายมาจากวิชาแกน เปลี่ยนรหัสวิชา ชือ่ วิชา และ
คาอธิบายรายวิชา
๓ (๒ - ๒ - ๕)

รายวิชาใหม่
ปิดรายวิชา

๓ (๒ – ๒ - ๕)
คงเดิม
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๒๓๔ การเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 234 Language Acquisition and Language Development
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๒๓๕ การผลิตวรรณกรรมสาหรับเด็กหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 235 Literary Works Production for Deaf Children
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๒๓๖ ภาษาศาสตร์เปรียบต่าง : ภาษามือไทยและภาษาไทย
๓ (๒ - ๒ - ๕)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

ย้ายมาจากวิชาแกน

ปิดรายวิชา

คงเดิม

๑๕๗
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

RSDS 236 Contrastive Linguistics : Thai Sign Language and Thai

การเปลีย่ นแปลง

RSDS 236 Contrastive Linguistics: Thai Sign Language and Thai
รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก
๓ (๑ - ๔ - ๔)

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพครู

RSDS 263 Arts for Children

รสหศ ๓๐๘ การเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
RSDS 308 Academic Thai Writing
รสหศ ๓๑๑ การสอนแบบทวิภาษา

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ -๕)

RSDS 311 Bilingual Teaching

รสหศ ๓๑๓ ภาษามือไทยระดับปฐมวัย
RSDS 313 Thai Sign Language in Early Childhood Education
รสหศ ๓๑๕ ภาษามือไทยระดับประถมศึกษา
RSDS 315 Thai sign language in Elementary Education
รสหศ ๓๓๐ ภาษามือไทยสาหรับการสือ่ สารด้านสุขภาพ
RSDS 330 Thai Sign Language on Health Issues
รสหศ ๓๓๑ การจับใจความและการบันทึก
RSDS 331 Note-Taking and Summarizing
รสหศ ๓๓๒ การพัฒนาทักษะภาษามือไทย
RSDS 332 Thai Sign Language Skill Development

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

รายวิชาใหม่

ปิดรายวิชา
รสหศ ๓๓๑ การจับใจความและการบันทึก
RSDS 331 Note-Taking and Summarizing
รสหศ ๓๓๒ การพัฒนาทักษะภาษามือไทย
RSDS 332 Thai Sign Language Skill Development
รสหศ ๓๖๔ การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย
RSDS 364 Teaching Deaf Children at Early Childhood
รสหศ ๔๔๖ วิธีการประเมินทักษะการใช้ภาษามือ
RSDS 446 Methods of Evaluating Sign Language Skills
รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
RSDS 563 Seminar on Teaching Practicum in Schools

รสหศ ๓๓๓ ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสารระดับสูง
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 333 Thai Sign Language for Advanced Communication
รสหศ ๔๓๐ ภาษามือไทยเพื่อความบันเทิง
๓ (๑ - ๔ - ๔)
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓ (๒ - ๒ - ๕)
คงเดิม
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ย้ายมาจากวิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก

๓ (๒ - ๒ - ๕)

ย้ายมาจากวิชาโทการสอนภาษามือไทย

๔ (๒ - ๔ – ๖)

รายวิชาใหม่

ปิดรายวิชา

๑๕๘
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

RSDS 430 Thai Sign Language for Entertainment

วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทย
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
วิชาเอกคู่ใหม่
โดยเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก ๓๖ หน่วยกิต ดังนี้
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 111 Introduction to Thai Sign Language
รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 212 Introduction to Deaf History and Culture
รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจกั ษณ์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
ย้ายมาจากวิชาแกน
RSDS 214 Art Appreciation
รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชวี ิตอิสระของคนหูหนวก
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 216 Independent Living for the Deaf
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
๓ (๓ - ๐ - ๖)
RSDS 217 Technology and people with Disabilities
รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 218 Music and the Deaf
รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕) ย้ายมาจากวิชาแกน เปลี่ยนรหัสวิชา ชือ่ วิชา และ
RSDS 226 Drama for Deaf Children
คาอธิบายรายวิชา
รสหศ ๒๖๑ ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
๓ (๑ - ๔ - ๔ )
RSDS 261 Art for Teachers : Drawing
รสหศ ๒๖๒ ศิลปะสาหรับครู: การระบายสีและงานปั้น
๓ (๑ - ๔ - ๔ )
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพครู
RSDS 262 Art for Teachers : Painting and Modeling
รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก
๓ (๑ - ๔ - ๔ )
RSDS 263 Arts for Children
รสหศ ๓๐๙ การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
ย้ายมาจากวิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕) เปลีย่ นรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา
RSDS 309 Teaching Thai as a Second Language for Deaf Children : Primary
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๕๙
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

วิชาเอกล่ามภาษามือ
๓๖ หน่วยกิต
รสหศ ๒๕๐ ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 250 Spoken Thai for Sign Language Interpreters 1
รสหศ ๒๕๑ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 251 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 1
รสหศ ๒๕๒ ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 252 Spoken Thai for Sign Language Interpreters 2
รสหศ ๒๕๓ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 253 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 2
รสหศ ๒๕๔ ภาษามือในประเทศไทย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 254 Sign Languages in Thailand
รสหศ ๓๕๐ ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๑
๓ (๓ – ๐ – ๖)
RSDS 350 Theoretical and Professional Issues in Sign Language
Interpreting 1
รสหศ ๓๕๑ ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)

Education
รสหศ ๓๖๕ การสอนคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา ๓ (๒ - ๒ - ๕) ย้ายมาจากวิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก
RSDS 365 Teaching Mathematics for Deaf Children in Elementary Education
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
รสหศ ๒๕๐ ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 250 Spoken Thai for Sign Language Interpreters 1
รสหศ ๒๕๑ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 251 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 1
รสหศ ๒๕๒ ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 252 Spoken Thai for Sign Language Interpreters 2
รสหศ ๒๕๓ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 253 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 2
คงเดิม
รสหศ ๒๕๔ ภาษามือในประเทศไทย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 254 Sign Languages in Thailand
รสหศ ๓๕๐ ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๑
๓ (๓ – ๐ – ๖)
RSDS 350 Theoretical and Professional Issues in Sign Language
Interpreting 1
รสหศ ๓๕๑ ประเด็นทางทฤษฎีและวิชาชีพการเป็นล่ามภาษามือ ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)

RSDS 351 Theoretical and Professional Issues in Sign Language Interpreting 2

RSDS 351 Theoretical and Professional Issues in Sign Language Interpreting 2

รสหศ ๓๕๒ ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๓
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 352 Spoken Thai for Sign Language Interpreters 3
รสหศ ๓๕๓ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๓
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 353 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 3
รสหศ ๓๕๔ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๑
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 354 Practical Experience in Sign Language Interpreting 1
รสหศ ๓๕๖ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๒
๓ (๑ - ๔ - ๔)

รสหศ ๓๕๒ ภาษาพูดไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๓
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 352 Spoken Thai for Sign Language Interpreters 3
รสหศ ๓๕๓ ภาษามือไทย สาหรับล่ามภาษามือ ๓
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 353 Thai Sign Language for Sign Language Interpreters 3
รสหศ ๓๕๔ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๑
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 354 Practical Experience in Sign Language Interpreting 1
รสหศ ๓๕๖ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๒
๓ (๑ - ๔ - ๔)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๖๐
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒
RSDS 356 Practical Experience in Sign Language Interpreting 2

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

RSDS 356 Practical Experience in Sign Language Interpreting 2

รสหศ ๓๕๗ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๓
๓ (๑ - ๔ - ๔) รสหศ ๓๕๗ ปฏิบัติการเป็นล่ามภาษามือ ๓
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 357 Practical Experience in Sign Language Interpreting 3
RSDS 357 Practical Experience in Sign Language Interpreting 3
รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
๔ (๒ - ๔ – ๖)
RSDS 563 Seminar on Teaching Practicum in Schools
วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยีการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก ๓๖ หน่วยกิต ดังนี้
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขั้นแนะนา
RSDS 111 Introduction to Thai Sign Language
รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
RSDS 212 Introduction to Deaf History and Culture
รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจกั ษณ์
RSDS 214 Art Appreciation
รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชวี ิตอิสระของคนหูหนวก
RSDS 216 Independent Living for the Deaf
รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
RSDS 217 Technology and people with Disabilities
รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
RSDS 218 Music and the Deaf
รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
RSDS 226 Drama for Deaf Children
รสหศ ๒๖๑ ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
RSDS 261 Art for Teachers : Drawing
รสหศ ๒๖๒ ศิลปะสาหรับครู: การระบายสีและงานปั้น
RSDS 262 Art for Teachers : Painting and Modeling
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

รายวิชาใหม่
วิชาเอกคู่ใหม่

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ย้ายมาจากวิชาแกน

๓(๑ - ๔ - ๔)
๓ (๓ - ๐ - ๖)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕) ย้ายมาจากวิชาแกน เปลี่ยนรหัสวิชา ชือ่ วิชา และ
คาอธิบายรายวิชา
๓ (๑ - ๔ - ๔ )
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพครู
๓ (๑ - ๔ - ๔ )

๑๖๑
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก
๓ (๑ - ๔ - ๔ )
RSDS 263 Arts for Children
รสหศ ๓๐๙ การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
ย้ายมาจากวิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕) เปลีย่ นรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา
RSDS 309 Teaching Thai as a Second Language for Deaf Children: Primary
Education
รสหศ ๓๖๕ การสอนคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา ๓ (๒ - ๒ - ๕) ย้ายมาจากวิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก
RSDS 365 Teaching Mathematics for Deaf Children in Elementary Education
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๓๖ หน่วยกิต และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
รสหศ ๒๗๐ หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓ (๓ - ๐ - ๖) รสหศ ๒๗๐ หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓ (๓ - ๐ - ๖)
คงเดิม
RSDS 270 Principles and Theories in Educational Technology
RSDS 270 Principles and Theories in Educational Technology
รสหศ ๒๗๑ สื่อและจิตวิทยาการเรียนรู้
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๒๗๑ สื่อและจิตวิทยาการเรียนรู้
๓ (๒ - ๒ - ๕)
ปิดรายวิชา
RSDS 271 Media and Learning Psychology
RSDS 271 Media and Learning Psychology
รสหศ ๒๗๒ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๒๗๒ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 272 Media for Educational Technology
RSDS 272 Media for Educational Technology
รสหศ ๒๗๓ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
รสหศ ๒๗๓ เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
๓ ( ๓ - ๐ - ๖)
๓ ( ๓ - ๐ - ๖)
คงเดิม
RSDS 273 Assistive Technology in Education for People with Disabilities
RSDS 273 Assistive Technology in Education for People with Disabilities
รสหศ ๒๗๔ หลักการออกแบบงานกราฟิก
RSDS 274 Principles of Graphic Design
รสหศ ๒๗๕ การใช้งานโปรแกรมกราฟิก
RSDS 275 Using Graphic Software
รสหศ ๒๗๖ การสร้างภาพเคลื่อนไหว
RSDS 276 Animation Creation

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ ๒๗๔ หลักการออกแบบงานกราฟิก
RSDS 274 Principles of Graphic Design
รสหศ ๒๗๕ การใช้งานโปรแกรมกราฟิก
RSDS 275 Using Graphic Software
รสหศ ๒๗๖ การสร้างภาพเคลื่อนไหว
RSDS 276 Animation Creation

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ยกเลิกวิชาบังคับก่อนและปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

๓ (๒ - ๒ - ๕)

ยกเลิกวิชาบังคับก่อนและปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

๑๖๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒
รสหศ ๓๗๐ การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
RSDS 370 Production of Multimedia for Education
รสหศ ๓๗๑ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
RSDS 371 Development of Computer Aided Instruction
รสหศ ๓๗๒ การพัฒนาเว็บไซต์
RSDS 372 Web Development
รสหศ ๓๗๓ การเรียนการสอนแบบ E-Learning
RSDS 373 E-Learning Instruction

รสหศ ๔๗๖ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
RSDS 476 Information Technology in Education Project

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๓๗๐ การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
RSDS 370 Production of Multimedia for Education
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๓๗๑ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
RSDS 371 Development of Computer Aided Instruction
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๓๗๒ การพัฒนาเว็บไซต์
RSDS 372 Web Development
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๓๗๓ การเรียนการสอนแบบ E-Learning
RSDS 373 E-Learning Instruction

๓ (๑ – ๔ - ๔)

การเปลีย่ นแปลง
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ยกเลิกวิชาบังคับก่อน

๓ (๒ - ๒ - ๕)

ยกเลิกวิชาบังคับก่อนและปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ ๔๑๘ การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 418 Management of information technology Education.
รสหศ ๔๗๖ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๓ (๑ – ๔ - ๔)
RSDS 476 Information Technology in Education Project
รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
๔ (๒ - ๔ – ๖)
RSDS 563 Seminar on Teaching Practicum in Schools
วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก ๓๖ หน่วยกิต ดังนี้
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 111 Introduction to Thai Sign Language
รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 212 Introduction to Deaf History and Culture
รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจกั ษณ์
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 214 Art Appreciation
รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชวี ิตอิสระของคนหูหนวก
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 216 Independent Living for the Deaf

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

คงเดิม
รายวิชาใหม่
ยกเลิกวิชาบังคับก่อน
รายวิชาใหม่
วิชาเอกคู่ใหม่

ย้ายมาจากวิชาแกน

๑๖๓
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
RSDS 217 Technology and people with Disabilities
รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
RSDS 218 Music and the Deaf
รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
RSDS 226 Drama for Deaf Children

การเปลีย่ นแปลง
๓ (๓ - ๐ - ๖)

ย้ายมาจากวิชาแกน

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕) ย้ายมาจากวิชาแกน เปลี่ยนรหัสวิชา ชือ่ วิชา และ
คาอธิบายรายวิชา

รสหศ ๒๖๑ ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 261 Art for Teachers : Drawing
รสหศ ๒๖๒ ศิลปะสาหรับครู: การระบายสีและงานปั้น
๓ (๑ - ๔ - ๔)
ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพครู
RSDS 262 Art for Teachers : Painting and Modeling
รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 263 Arts for Children
รสหศ ๓๐๙ การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา
ย้ายมาจากวิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕) เปลีย่ นรหัสวิชา ชื่อวิชา และคาอธิบายรายวิชา
RSDS 309 Teaching Thai as a Second Language for Deaf Children: Primary
Education
รสหศ ๓๖๕ การสอนคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา ๓ (๒ - ๒ - ๕) ย้ายมาจากวิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก
RSDS 365 Teaching Mathematics for Deaf Children in Elementary Education
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
รสหศ ๒๒๘ การถ่ายภาพพื้นฐาน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 228 Basic photography
รายวิชาใหม่
รสหศ ๒๒๙ การจัดนิทรรศการ
RSDS 229 Exhibitions
รสหศ ๒๘๑ การออกแบบขั้นแนะนา
RSDS 281 Introduction to Design
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๑๖๔
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

รสหศ ๒๘๒ การวาดเส้นพื้นฐาน ๑
RSDS 282 Basic Drawing 1
รสหศ ๒๘๓ การวาดเส้นพื้นฐาน ๒
RSDS 283 Basic Drawing 2
รสหศ ๒๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๒ มิติ
RSDS 285 2 Dimension Studio
รสหศ ๒๘๖ เขียนแบบเทคนิค
RSDS 286 Technical Drawing
รสหศ ๒๘๗ ประติมากรรมพื้นฐาน
RSDS 287 Basic Sculpture
รสหศ ๒๘๘ การปั้นด้วยมือ
RSDS 288 Hand Forming
รสหศ ๓๑๖ การสอนศิลปศึกษา ๑
RSDS 316 Art Teaching 1
รสหศ ๓๑๗ การวาดการ์ตูน
RSDS 317 Comic drawing
รสหศ ๓๘๑ ประวัติศาสตร์ศิลป์
RSDS 381 History of Arts
รสหศ ๓๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๓ มิติ
RSDS 385 3 Dimension Studio

๒ (๑ - ๒ - ๓)

รสหศ ๔๘๘ เทคนิคการนาเสนอผลงาน
RSDS 488 Presentation Technique
รสหศ ๕๖๓ สัมมนาฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
RSDS 563 Seminar on Teaching Practicum in Schools

๓ (๑ - ๔ - ๔)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
เรียนวิชาเหมือนวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์
๒ (๑ - ๒ - ๓)

ด้านเครื่องเคลือบดินเผา

๒ (๑ - ๒ - ๓)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

รายวิชาใหม่

๓ (๒ - ๒ - ๕)

รายวิชาใหม่

๓ (๓ - ๐ - ๖)
๒ (๑ - ๒ - ๓)

๒ (๑ - ๔ - ๔)

เรียนวิชาเหมือนวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์
ด้านเครื่องเคลือบดินเผา

๑๖๕
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก
รสหศ ๓๖๔ การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 364 Teaching Deaf Children at Early Childhood
รสหศ ๓๑๑ การสอนแบบทวิภาษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 311 Bilingual Teaching
นักศึกษาวิชาเอกภาษามือไทย
รสหศ ๓๑๔ การสอนภาษามือไทยสาหรับผู้ที่มีการได้ยิน
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 314 Teaching Thai Sign Language for Hearing People
รสหศ ๔๑๔ การสอนภาษามือไทยสาหรับคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 414 Teaching Thai Sign Language for the Deaf
นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและล่ามภาษามือไทย
รสหศ ๔๑๖ การประเมินเพื่อพัฒนาวิชาชีพล่ามภาษามือ
๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 416 Assessment for Developing a Professional Sign Language
Interpreter
นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกสาหรับนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของ
คนหูหนวก
รสหศ ๔๑๗ การสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 417 Education Technology Instruction for Deaf Children
นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวกและศิลปศึกษา
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกสาหรับนักศึกษาวิชาเอกการศึกษาของ
คนหูหนวก
รสหศ ๔๐๒ การสอนศิลปศึกษา ๒
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 402 Art Teaching 2

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

ย้ายมาจากวิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก
รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

๑๖๖
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ดา้ นเครื่องดินเผา ๑๐๒หน่วยกิต

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

กลุ่มวิชาเลือก
นักศึกษาเลือกวิชาในกลุ่มวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาการสอนของตนเองไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต
วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ดา้ นเครื่องเคลือบดินเผา
๑๓๐ หน่วยกิต ปรับชื่อวิชาเอก เพิ่มจานวนหน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก ๒๔ หน่วยกิต ดังนี้
รสหศ ๑๑๑ ภาษามือไทยขั้นแนะนา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 111 Introduction to Thai Sign Language
รสหศ ๒๑๒ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคนหูหนวกขั้นแนะนา
RSDS 212 Introduction to Deaf History and Culture
รสหศ ๒๑๔ ศิลปวิจกั ษณ์
RSDS 214 Art Appreciation
รสหศ ๒๑๖ การดาเนินวิถีชวี ิตอิสระของคนหูหนวก
RSDS 216 Independent Living for the Deaf

๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ ๒๑๗ เทคโนโลยีกับคนพิการ
RSDS 217 Technology and people with Disabilities

๓ (๓ - ๐ - ๖)

รสหศ ๒๑๘ ดนตรีกับคนหูหนวก
RSDS 218 Music and the Deaf
รสหศ ๒๒๖ ละครสาหรับเด็กหูหนวก
RSDS 226 Drama for Deaf Children

๓ (๒ - ๒ - ๕)

รสหศ ๒๒๗ ยูรธิ มี
RSDS 227 Eurhythmy
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รสหศ๒๒๘ การถ่ายภาพพื้นฐาน
RSDS 228 Basic Photography

๓ (๒ - ๒ - ๕)

รายวิชาใหม่

๑๐๖ หน่วยกิต
๓ (๒ - ๒ - ๕)

รายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
ย้ายมาจากวิชาแกน

๓ (๒ - ๒ - ๕) ย้ายมาจากวิชาแกน เปลี่ยนรหัสวิชา ชือ่ วิชา และ
คาอธิบายรายวิชา

๑๖๗
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒
รสหศ ๒๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๑
RSDS 280 Ceramic Co-operative Education 1
รสหศ ๒๘๑ การออกแบบขั้นแนะนา
RSDS 281 Introduction to Design
รสหศ ๒๘๒ การวาดเส้นพื้นฐาน ๑
RSDS 282 Basic Drawing 1
รสหศ ๒๘๓ การวาดเส้นพื้นฐาน ๒
RSDS 283 Basic Drawing 2
รสหศ ๒๘๔ เครื่องเคลือบดินเผาขั้นแนะนา
RSDS 284 Introduction to Ceramic
รสหศ ๒๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๒ มิติ
RSDS 285 2 Dimension Studio
รสหศ ๒๘๖ เขียนแบบเทคนิค
RSDS 286 Technical Drawing
รสหศ ๒๘๗ ประติมากรรมพื้นฐาน
RSDS 287 Basic Sculpture
รสหศ ๒๘๘ การปั้นด้วยมือ
RSDS 288 Hand Forming
รสหศ๒๘๙ การเคลือบเครื่องเคลือบดินเผา
RSDS 289 Ceramic Glaze
รสหศ ๓๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๒
RSDS 380 Ceramic Co-operative Education 2
รสหศ ๓๘๑ ประวัติศาสตร์ศิลป์
RSDS 381 History of Arts
รสหศ ๓๘๒ เทคนิคตกแต่ง ๑
RSDS 382 Decorating Technique 1

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

๓ (๐ - ๖ - ๓) รสหศ ๒๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๑
RSDS 280 Ceramic Co-operative Education 1
๓ (๒ - ๒ -๕) รสหศ ๒๘๑ การออกแบบขั้นแนะนา
RSDS 281 Introduction to Design
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๒๘๒ การวาดเส้นพื้นฐาน ๑
RSDS 282 Basic Drawing 1
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๒๘๓การวาดเส้นพื้นฐาน ๒
RSDS 283 Basic Drawing 2
๓ ( ๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๒๘๔ เครื่องเคลือบดินเผาขั้นแนะนา
RSDS 284 Introduction to Ceramic
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๒๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๒ มิติ
RSDS 285 2 Dimension Studio
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๒๘๖ เขียนแบบเทคนิค
RSDS 286 Technical Drawing
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๒๘๗ ประติมากรรมพื้นฐาน
RSDS 287 Basic Sculpture
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๒๘๘ การปั้นด้วยมือ
RSDS 288 Hand Forming
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๒๘๙ การเคลือบเครื่องเคลือบดินเผา
RSDS 289 Ceramic Glaze
๓ (๐ - ๖ - ๓) รสหศ ๓๘๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๒
RSDS 380 Ceramic Co-operative Education 2
๓ (๓ - ๐ - ๖) รสหศ ๓๘๑ ประวัติศาสตร์ศิลป์
RSDS 381 History of Arts
๓ (๑ - ๔ - ๔) รสหศ ๓๘๒ เทคนิคตกแต่ง ๑
RSDS 382 Decorating Technique 1

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง
๓ (๐ - ๖ - ๓)
๓ (๒ - ๒ -๕)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๓ ( ๒ - ๒ - ๕)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓(๐ - ๖ - ๓)
๓ (๓ - ๐ - ๖)
๓ (๑ - ๔ - ๔)

คงเดิม

๑๖๘
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒
รสหศ ๓๘๓ เทคนิคตกแต่ง ๒
RSDS 383 Decorating Technique 2
รสหศ ๓๘๔ เครื่องเคลือบดินเผาพื้นบ้าน
RSDS 384 Folk Ceramics
รสหศ ๓๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๓ มิติ
RSDS 385 3 Dimension Studio
รสหศ ๓๘๖ การปั้นด้วยแป้นหมุน ๑
RSDS 386 Wheel Throwing 1
รสหศ ๓๘๗ การปั้นด้วยแป้นหมุน ๒
RSDS 387 Wheel Throwing 2
รสหศ ๓๘๘ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๑
RSDS 388 Ceramic Design 1
รสหศ ๓๘๙ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๒
RSDS 389 Ceramic Design 2
รสหศ ๓๙๕ เครื่องเคลือบดินเผาและกรรมวิธีการผลิต
RSDS 395 Ceramic and Ceramic Process

รสหศ ๔๘๐ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๑
RSDS 480 Mold Making and Slip Casting 1
รสหศ ๔๘๑ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๒
RSDS 481 Mold Making and Slip Casting 2
รสหศ ๔๘๒ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๓
RSDS 482 Mold Making and Slip Casting 3
รสหศ ๔๘๓ เทคนิคตกแต่ง ๓
RSDS 483 Decorating technique 3

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

๓ (๑ - ๔ - ๔) รสหศ ๓๘๓ เทคนิคตกแต่ง ๒
RSDS 383 Decorating Technique 2
๒ (๒ - ๐ - ๔) รสหศ ๓๘๔ เครื่องเคลือบดินเผาพื้นบ้าน
RSDS 384 Folk Ceramics
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๓๘๕ ศิลปะปฏิบัติ ๓ มิติ
RSDS 385 3 Dimension Studio
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๓๘๖ การปั้นด้วยแป้นหมุน ๑
RSDS 386 Wheel Throwing 1
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๓๘๗ การปั้นด้วยแป้นหมุน ๒
RSDS 387 Wheel Throwing 2
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๓๘๘ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๑
RSDS 388 Ceramic Design 1
๓ (๒ - ๒ - ๕) รสหศ ๓๘๙ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ๒
RSDS 389 Ceramic Design 2
๓ (๒ - ๒ - ๕)
รสหศ ๔๑๙ ของที่ระลึกสร้างสรรค์
RSDS 419 Creative Souvenir
๓ (๑ - ๔ - ๔) รสหศ๔๘๐ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๑
RSDS 480 Mold Making and Slip Casting 1
๓ (๑ - ๔ - ๔) รสหศ ๔๘๑ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๒
RSDS 481 Mold Making and Slip Casting 2
๓ (๑ - ๔ - ๔) รสหศ ๔๘๒ การสร้างพิมพ์และการหล่อ ๓
RSDS 482 Mold Making and Slip Casting3
๓ (๑ - ๔ - ๔) รสหศ ๔๘๓ เทคนิคตกแต่ง ๓
RSDS 483 Decorating technique 3

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

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

คงเดิม

๒ (๑ - ๒ - ๓)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
ย้ายไปเป็นวิชาเลือกเสรี
๒ (๑ – ๒ – ๓)

วิชาใหม่

๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๓ (๑ - ๔ - ๔)

คงเดิม

๑๖๙
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

รสหศ ๔๘๔ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๑

การเปลีย่ นแปลง

รสหศ ๔๘๔ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๑
๓ (๑ - ๔ - ๔)

๓ (๑ - ๔ - ๔)

RSDS 484 Administration and Management for Ceramics 1

RSDS 484 Administration and Management for Ceramics 1

รสหศ ๔๘๕ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๒

รสหศ ๔๘๕ การจัดการและการบริหารงานสาหรับเครื่องเคลือบดินเผา ๒
๓ (๑ - ๔ - ๔)

RSDS 485 Administration and Management for Ceramics 2

รสหศ ๔๘๖ การเขียนเบญจรงค์
RSDS 486 Benjarong Painting
รสหศ ๔๘๗ การปั้นด้วยแป้นหมุน ๓
RSDS 487 Wheel Throwing 3
รสหศ ๔๘๘ เทคนิคการนาเสนอผลงาน
RSDS 488 Presentation Technique
รสหศ ๔๘๙ โครงงานส่วนบุคคล
RSDS 489 Individual Project
รสหศ ๔๙๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๓
RSDS 490 Ceramic Co-operative Education 3

รสหศ ๕๙๐ โครงงานสุดท้าย
RSDS 590 Final Project
รสหศ ๕๙๑ สัมมนาการออกแบบ
RSDS 591 Design Seminar
รสหศ ๕๙๒ บ่มเพาะธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผา
RSDS 592 Ceramics business Incubators

๓ (๑ - ๔ - ๔)
RSDS 485 Administration and Management for Ceramics 2

๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๔๘๖ การเขียนเบญจรงค์
RSDS 486 Benjarong Painting
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๔๘๗ การปั้นด้วยแป้นหมุน ๓
RSDS 487 Wheel Throwing 3
๓ (๑ - ๔ - ๔) รสหศ ๔๘๘ เทคนิคการนาเสนอผลงาน
RSDS 488 Presentation Technique
๖ (๒ - ๘ - ๘) รสหศ ๔๘๙ โครงงานส่วนบุคคล
RSDS 489 Individual Project
๓ (๐ - ๖ - ๓) รสหศ ๔๙๐ สหกิจศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา ๓
RSDS 490 Ceramic Co-operative Education 3
รสหศ ๔๙๖ การออกแบบของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผา
RSDS 496 Souvenir Ceramics
๖ (๐ - ๑๒ - ๖) รสหศ ๕๙๐ โครงงานสุดท้าย
RSDS 590 Final Project
๓ (๓ - ๐ - ๖) รสหศ ๕๙๑ สัมมนาการออกแบบ
RSDS 591 Design Seminar
๕ ( ๒ - ๖ - ๗) รสหศ ๕๙๒ บ่มเพาะธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผา
RSDS 592 Ceramics business Incubators

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๒ (๑ - ๒ - ๓)

คงเดิม

๒ (๑ - ๒ - ๓)
๓ (๑ - ๔ - ๔)
๖ (๒ - ๘ - ๘)
๓ (๐ - ๖ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)

ย้ายมาจากวิชาเลือกเสรี

๖ (๐ - ๑๒ - ๖)
๓ (๓ - ๐ - ๖)
๕ ( ๒ - ๖ - ๗)

คงเดิม

๑๗๐
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

กลุ่มวิชาโท
วิชาโทการสอนภาษามือไทย
รสหศ ๓๔๐ ประวัติการสอนภาษามือ
RSDS 340 History of Sign Language Instruction
รสหศ ๓๔๑ ประเด็นเกี่ยวกับการสอนภาษามือ
RSDS 341 Issues in Sign language Instruction
รสหศ ๔๔๐ การสอนภาษามือไทย ๑
RSDS 440 Teaching Thai Sign Language 1
รสหศ ๔๔๑ การสอนภาษามือไทย ๒
RSDS 441 Teaching Thai Sign Language 2
รสหศ ๔๔๖ วิธีการประเมินทักษะการใช้ภาษามือ
RSDS 446 Methods of Evaluating Sign Language Skills
วิชาโทการศึกษาของคนหูหนวก

๑๕ หน่วยกิต
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๓ - ๐ - ๖)
ปิดรายวิชา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกภาษามือไทย

๑๕ หน่วยกิต

รสหศ ๓๖๒ การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสาหรับเด็กหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 362 Teaching Thai as a Second language for Deaf Children
รสหศ ๓๖๔ การสอนเด็กหูหนวกปฐมวัย
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 364 Teaching Deaf Children at Early Childhood

ย้ายไปอยู่ในวิชาเอกคู่ วิชาเอกการศึกษาของคนหู
หนวก เปลี่ยนรหัสวิชา ชือ่ วิชา และคาอธิบายรายวิชา

ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกของ
วิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกการศึกษาของคนหูหนวก
และวิชาบังคับของวิชาเอกภาษามือไทย

รสหศ ๓๖๕ การสอนคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา ๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 365 Teaching Mathematics for Deaf Children in Elementary Education
รสหศ ๓๖๖ การสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา ๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 366 Teaching Science for Deaf Children in Elementary Education
รสหศ๔๖๐ การสอนสังคมศึกษาสาหรับเด็กหูหนวก ระดับประถมศึกษา ๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 460 Teaching Social Studies for Deaf Children in Elementary Education
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

ย้ายไปอยู่ในวิชาเอกเดี่ยววิชาเอกการศึกษาของ
คนหูหนวก และวิชาเอกคูว่ ิชาเอกการศึกษาของ
คนหูหนวก
ย้ายไปอยู่ในวิชาเอกเดี่ยววิชาเอกการศึกษา
ของคนหูหนวก

๑๗๑
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

วิชาโทการแนะแนว

๑๕ หน่วยกิต

รสหศ ๓๔๕ การแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
RSDS 345 Guidance in Special Education School
รสหศ ๓๔๖ กลุ่มและกิจกรรมกลุ่ม
RSDS 346 Group and Group Work
รสหศ ๔๔๔ ข้อสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ
RSDS 444 Educational and Vocational Information

๓ (๓ - ๐ - ๖)

การเปลีย่ นแปลง

ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาชีพครู และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
ปิดรายวิชา

รสหศ ๔๔๕ การพัฒนาบุคลิกภาพ
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 445 Personality Development
รสหศ ๔๔๙ ฝึกปฏิบัติการแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
๓ (๐ - ๑๒ - ๖)
RSDS 449 Practicum in Guidance in Special Education School
กลุ่มวิชาชีพครู

๕๑ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครู

๔๘ หน่วยกิต

รสหศ ๒๐๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 205 Technology and Education Innovation
รสหศ ๒๐๖ ทฤษฎีทางการศึกษาและวิชาชีพครู
๓ (๑ - ๔- ๔)
RSDS 206 Educational Theories and professional teacher
รสหศ ๒๐๗ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 207 Educational Management for Children with Special Needs
รสหศ ๒๖๑ ศิลปะสาหรับครู : การวาดภาพ

๓ (๑ - ๔ - ๔ )

RSDS 261 Art for Teachers : Drawing

รสหศ ๒๖๒ ศิลปะสาหรับครู: การระบายสีและงานปั้น

๓ (๑ - ๔ - ๔ )

RSDS 262 Art for Teachers : Painting and Modeling

รสหศ ๒๖๓ ศิลปะสาหรับเด็ก
RSDS 263 Arts for Children

๓ (๑ - ๔ - ๔)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

ปรับหน่วยกิต รวมรายวิชา คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาใหม่

ย้ายไปอยู่ในวิชาเอกเดี่ยววิชาเอกการศึกษา
ของคนหูหนวกและวิชาเอกคู่วิชาเอกการศึกษา
ของคนหูหนวก

๑๗๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

รสหศ ๓๖๐ ระเบียบวิธกี ารศึกษาแบบสองภาษาสาหรับคนหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 360 Methodology for Bilingual Education for the Deaf
รสหศ ๓๖๑ จิตวิทยาสาหรับครู
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 361 Psychology for Teachers
รสหศ ๓๖๗ การพัฒนาหลักสูตร
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 367 Curriculum Development
รสหศ ๓๖๘ ความเป็นครู
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 368 Professional Teacher
รสหศ ๓๖๙ การจัดการเรียนรู้
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 369 Learning Organization
รสหศ ๔๖๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
RSDS 461 Innovation and Educational Technology
รสหศ ๔๖๒ การวิจยั ทางการศึกษา
RSDS 462 Educational Research
รสหศ ๔๖๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
RSDS 463 Educational Measurement and Evaluation
รสหศ ๔๖๘ การบริหารและการจัดการห้องเรียน
RSDS 468 Administration and Management in Classroom

รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

การเปลีย่ นแปลง
ปิดรายวิชา

รสหศ ๓๖๑ จิตวิทยาสาหรับครู
RSDS 361 Psychology for Teachers
รสหศ ๓๖๗ การพัฒนาหลักสูตร
RSDS 367 Curriculum Development

๓ (๒ - ๒ - ๕)

คงเดิม

๓ (๒ - ๒ - ๕)

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
ปิดรายวิชา

รสหศ ๓๖๙ การจัดการเรียนรู้
RSDS 369 Learning Organization

๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

๓ (๑ - ๔ - ๔)

RSDS 469 (Part-Time) Professional Teaching Practice

รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
RSDS 561 (Full-Time) Teaching Practicum in School 1

มคอ.๒

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
ปิดรายวิชา

รสหศ ๔๖๒ การวิจยั ทางการศึกษา
RSDS 462 Educational Research
รสหศ ๔๖๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
RSDS 463 Educational Measurement and Evaluation
รสหศ ๓๐๐ การบริหารจัดการห้องเรียน
RSDS 300 Classroom Management
รสหศ ๓๐๑ การบริหารทางการศึกษาและกฎหมายการศึกษา
RSDS 301 Educational Administration and Educational Law
รสหศ ๓๔๕ การแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
RSDS 345 Guidance in Special Education School
รสหศ ๔๖๙ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

๓ (๒ - ๒ - ๕)

ปรับคาอธิบายรายวิชา

๓ (๒ - ๒ - ๕)

คงเดิม

๓ (๒ - ๒ - ๕)

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา

๓ (๒ - ๒ - ๕)

คงเดิม

๓ (๓ - ๐ - ๖)

ย้ายมาจากวิชาโทการแนะแนว
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

๓ (๑ - ๔ - ๔)

RSDS 469 (Part-Time) Professional Teaching Practice

๖ (๐ - ๓๐ - ๑๕)

รสหศ ๕๖๑ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
RSDS 561 (Full-Time) Teaching Practicum in School 1

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๖ (๐ - ๓๐ - ๑๕)

ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา

๑๗๓

มคอ.๒

ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

รสหศ ๕๖๒ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
๖ (๐ - ๓๐ - ๑๕)
RSDS 562 (Full-Time) Teaching Practicum in School 2
วิชาเลือกเสรี
(นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)

รสหศ ๕๖๒ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
๖ (๐ - ๓๐ - ๑๕)
RSDS 562 (Full-Time) Teaching Practicum in School 2
วิชาเลือกเสรี
(นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)
รสหศ ๒๑๙ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาสาหรับเด็กหูหนวกระดับประถมศึกษา
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 219 Teaching Health and Physical Education for Deaf Children:
Primary Education Level
รสหศ ๒๙๐ ภาษามือไทยขั้นกลาง ๑ สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 290 Intermediate Thai Sign Language for Deaf Students1
รสหศ ๒๙๑ ภาษามือไทยขั้นกลาง ๒ สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 291 Intermediate Thai Sign Language for Deaf
รสหศ ๓๙๐ ภาษามือไทยขั้นสูง ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 390 Advanced Thai Sign language 1

รสหศ ๒๙๐ ภาษามือไทยขั้นกลาง ๑ สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 290 Intermediate Thai Sign Language for Deaf Students1
รสหศ ๒๙๑ ภาษามือไทยขั้นกลาง ๒ สาหรับนักศึกษาหูหนวก
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 291 Intermediate Thai Sign Language for Deaf
รสหศ ๓๙๐ ภาษามือไทยขั้นสูง ๑
๓ (๒ - ๒ - ๕)
RSDS 390 Advanced Thai Sign language 1
รสหศ ๓๙๑ ภาษามือไทยขั้นสูง ๒
RSDS 391 Advanced Thai Sign Language 2
รสหศ ๓๙๒ ภาษามืออเมริกัน
RSDS 392 American Sign Language
รสหศ ๓๙๓ ภาษามือออสเตรเลีย
RSDS 393 Australian Sign Language
รสหศ ๓๙๔ ประวัติเครื่องดินเผา
RSDS 394 History of Ceramics

รสหศ ๓๙๗ การอบแห้งและการเผา
RSDS 397 Drying and Firing

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๒ (๒ - ๐ - ๔)

รสหศ ๓๙๑ ภาษามือไทยขั้นสูง ๒
RSDS 391 Advanced Thai Sign Language 2
รสหศ ๓๙๒ ภาษามืออเมริกัน
RSDS 392 American Sign Language
รสหศ ๓๙๓ ภาษามือออสเตรเลีย
RSDS 393 Australian Sign Language
รสหศ ๓๙๔ ประวัติเครื่องเคลือบดินเผา
RSDS 394 History of Ceramics
รสหศ ๓๙๕ เครื่องเคลือบดินเผาและกรรมวิธีการผลิต
RSDS 395 Ceramic and Ceramic Process

๒ (๑ - ๒ - ๓)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง

รายวิชาใหม่

คงเดิม

๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๓ (๒ - ๒ - ๕)
๒ (๒ - ๐ - ๔)
๓ (๒ - ๒ - ๕)

ย้ายมาจากกลุ่มวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา
ปิดรายวิชา

๑๗๔
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๒

รสหศ ๔๙๑ การออกแบบการทดลอง
RSDS 491 Experimental Design
รสหศ ๔๙๔ การออกแบบลวดลาย
RSDS 494 Ornament Pattern Design
รสหศ ๔๙๕ จิตรกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
RSDS 495 Ceramics Painting
รสหศ ๔๙๖ การออกแบบของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผา
RSDS 496 Souvenir Ceramics

มคอ.๒
ศศ.บ. สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๗

รสหศ ๔๑๕ ภาษามือไทยระดับมัธยมศึกษา
RSDS 415 Thai Sign Language in Secondary Education
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๔๙๑ การออกแบบการทดลอง
RSDS 491 Experimental Design
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๔๙๔ การออกแบบลวดลาย
RSDS 494 Ornament Pattern Design
๒ (๑ - ๒ - ๓) รสหศ ๔๙๕ จิตรกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
RSDS 495 Ceramics Painting
๒ (๑ - ๒ - ๓)

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

การเปลีย่ นแปลง
๓ (๒ - ๒ - ๕)

รายวิชาใหม่

๒ (๑ - ๒ - ๓)
๒ (๑ - ๒ - ๓)

คงเดิม

๒ (๑ - ๒ - ๓)
ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา

๑๗๕

มคอ.๒

๖. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๒.๑ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ
๓๐ หน่วยกิต
๑๑๔หน่วยกิต

ก. วิชาแกน
ข. วิชาเฉพาะ

๒.๒ กลุ่มวิชาครู
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวม

โครงสร้างเดิม
(พ.ศ. ๒๕๕๒)
๓๐ หน่วยกิต
๑๒๙ หน่วยกิต
๗๘ หน่วยกิต
หรือ๑๒๙ หน่วยกิต*
- วิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับนก.)
๖ หน่วยกิต
- ๒๗ หน่วยกิต
- ๕๑ หรือ ๑๐๒ หน่วยกิต*
แบ่งเป็น
(๑) วิชาเอก ๓๖ หน่วยกิต
(๒) วิชาโท ๑๕ หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต
๑๕๐หน่วยกิต

๕๑ หรือ ๐ หน่วยกิต*
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๑๖๘ หน่วยกิต

โครงสร้างใหม่
(พ.ศ. ๒๕๕๗)
๓๐ หน่วยกิต
๑๓๐ หน่วยกิต
๘๒ หน่วยกิต
หรือ๑๓๐ หน่วยกิต*
- วิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับนก.)
(นักศึกษาหูหนวก ๙ หน่วยกิต/
นักศึกษาหูดี ๖ หน่วยกิต)
- วิชาเอกเดี่ยว(๘๒ นก.)
(๑) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
๗๒ หน่วยกิตหรือ
๑๓๐ หน่วยกิต*
(๒) กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
๖ หน่วยกิต หรือ
๐ หน่วยกิต*
(๓) กลุ่มวิชาเอกเลือก
๔ หน่วยกิต หรือ
๐ หน่วยกิต*
- วิชาเอกคู่ (๘๒ นก.)
(๑) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
๓๖หน่วยกิตและ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
๓๖ หน่วยกิต
(๒) กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
- เอกบังคับ ๓ หน่วยกิต
- เอกเลือก ๓ หน่วยกิต
(๓) กลุ่มวิชาเอกเลือก
๔ หน่วยกิต
๔๘ หรือ ๐ หน่วยกิต*
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๑๖๖ หน่วยกิต

หมายเหตุ* หมายถึงผู้ศึกษาแขนง/วิชาเอก วิชาศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๗๖

มคอ.๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก จ
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

