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๘๔ 

 

แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (MU Degree Profile) 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
๑.  ชื่อหลักสูตร 
                (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
            (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Programme in Communication Disorders 
๒.  ชื่อปริญญา 
            (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 
           (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Communication Disorders) 
ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลกัสตูร หลักสูตรทางวิชาชีพ 
จ านวนหน่วยกติ  ๑๒๗ หน่วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา/ 
วงรอบหลักสูตร 

๔ ปี  

สถานภาพของหลกัสตูรและก าหนดการ
เปิดสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และก าหนดเปิดสอนปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การให้ปริญญา เพียงสาขาเดียว 

สถาบันผูป้ระสาทปริญญา  
(ความร่วมมือกับสถาบันอืน่) 

ไม่มี 

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ Purpose / Goals 
/ Objectives 

         บัณฑิตจบจากหลักสูตรมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงาน
ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายได้อย่างมีคุณภาพ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน วิชาชีพ ผู้ป่วย และเพ่ือนร่วมงานต่างสาขา
วิชาชีพ เคารพและให้เกียรติกับผู้ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบการ
ท าวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เมื่อส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความ
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๘๕ 

 

ผิดปกติของการสื่อความหมายบัณฑิตมีความสามารถและมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
๑. มีความรู้ทางทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 

และความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
๓. มีทักษะการสื่อสาร แสดงออกถึงความเข้าใจผู้อ่ืน และท างานเป็น

ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ค้นคว้าและท าวิจัยเกี่ยวกับความผิดปกติ

ของการสื่อความหมาย 
๕. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการผู้ที่มีความผิดปกติของ

การสื่อความหมาย 
๖. มีทักษะเกี่ยวกับการประเมิน วินิจฉัย แปลผล วางแผนและให้การ

ดูแลผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร   Distinctive 
Features 

๑. นักศึกษาท่ีมีสมรรถนะด้านการวิจัย (Research Competency) 
และจัดการเรียนการสอนโดยใช้การท างานเป็นพ้ืนฐาน (Work-
Based Learning) 

๒. ผลิตบุคลากรด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับ
ปริญญาตรีแห่งเดียวในประเทศไทย  

ระบบการศึกษา ระบบทวิภาค 

เส้นทางความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 

อาชีพสามารถประกอบได้ ๑. ประกอบอาชีพนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยิน นัก
แก้ไขการพูด) ในระบบราชการ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลเอกชน สถานประกอบการด้านการสื่อความหมายเอกชน 
โรงเรียน โรงงาน  

๒. นักวิชาการด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาความผิดปกติของการ
สื่อความหมายในประเทศและต่างประเทศ 

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร  
ปรัชญาการศึกษา 
  

มีความเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างสูงสุดบนแนวคิดท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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๘๖ 

 

(Student-Centered Learning) และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) บนพื้นฐานของการเรียนการสอนที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Learning)ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
พัฒนาความรู้ และลงมือท าด้วยตนเอง ทัง้มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพ
จริงของการท างาน เชื่อมโยง ประยุกต์ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาตัดสินใจ 
ในสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยผ่านประสบการณ์มากท่ีสุด เข้ากับสังคม และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม จะท าให้บัณฑิตสามารถ
ประกอบวิชาชีพนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ / แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอน 

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การ
เรียนการสอนในรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) 
การท างานร่วมกันเป็นทีม (Team Based Learning ) การเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) กรณีศึกษา (Case Based 
Learning) ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้การท างานเป็นพ้ืนฐาน (Work-Based 
Learning) ทั้งในและนอกสถาบัน ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และท าวิจัย 

กลยุทธ์ /แนวปฏิบัติในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

ประเมินผลการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน (Summative Assessment) การ
ประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) และการประเมิน
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  

สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศึกษาของ
หลักสูตร 

 

Generic Competences ๑. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวางแผน จัดการ 
แก้ปัญหา และการตัดสินใจ ด้วยมุมมองที่หลากหลาย 

๒. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรสิ่งใหม ่ท าวิจยั ด าเนินการแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์โดยการประยกุต์ใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์   

๓. เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใน
การใหค้ าปรึกษากับญาติและผู้ป่วยได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
กับกลุ่มเป้าหมาย และเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย
เข้ารับการประเมินและช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่ืน 

๔. ท างานร่วมกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
๕. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือ



 
 

 

ระดับปริญญา     ตรี    ป.บัณฑิต    โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง    เอก          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มคอ.๒  หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต                                            ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ 
 

๘๗ 

 

ประโยชน์ในการสืบค้นและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ  

๖. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

Subject-Specific Competences 
 
 
 
 
 

๑. อธิบายความรู้ด้านสัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับกลไกการพูดและการได้ยิน และความรู้ด้านความผิดปกติของการ
สื่อความหมายในการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๒. ตรวจ ประเมิน และวินิจฉัยด้านการได้ยิน ภาษาและการพูดในผู้ที่มี
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย  

๓. กระตุ้น แก้ไข ฟ้ืนฟูการได้ยิน ภาษาและการพูดผู้ที่มีความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย 

๔. ใช้เครื่องมือในการตรวจ ประเมิน กระตุ้น แก้ไข ฟื้นฟูด้านภาษาและ
การพูด การได้ยิน ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

๕. พัฒนาสื่อต่างๆ ส าหรับการกระตุ้น แก้ไข ฟ้ืนฟูด้านภาษาและการ
พูด การได้ยิน อย่างมีประสิทธิภาพในการบริการผู้ป่วยที่มีความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย 

๖. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต  
PLOs ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

 PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย กับศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปใช้
อธิบายและตอบปัญหา ในบทบาทของนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 

 PLO2 สืบค้นข้อเท็จจริง ประเมินข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 PLO3 สร้างสรรค์งานวิจัย ในด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
ได้ตามมาตรฐานระเบียบวิธีวิจัย ค านึงถึงจริยธรรมการท าวิจัยและใช้
ทักษะในการท างานเป็นทีม 

 PLO4 สื่อสาร กับบุคคลกลุ่มต่างๆ ในบทบาทของนักเวชศาสตร์การสื่อ
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๘๘ 

 

ความหมาย ด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์และตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

 PLO5 ตรวจประเมินและวินิจฉัย ในผู้ที่มีความผิดปกติของการสื่อ
ความหมายตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย 

 สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน 
PLO6 ตรวจสมรรถภาพการท างานของหูชั้นกลางและตรวจการได้ยิน
แบบวินิจฉัยได้ตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อจ าแนกต าแหน่งของพยาธิสภาพ 

 PLO7 ใส่เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยิน 

 PLO8 ด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยินในระดับชุมชนหรือโรงงำน 

 สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด 
PLO6 วินิจฉัยควำมผิดปกติทำงด้ำนภำษำและกำรพูด โดยใช้เครื่องมือ
คัดกรองและเครื่องมือในกำรประเมินได้อย่ำงถูกต้อง มาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  

 PLO7 กระตุ้น แก้ไข และฟ้ืนฟูควำมสำมำรถด้ำนภำษำและกำรพูดให้กับ
ผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติทำงภำษำและกำรพูดได้ตำมมาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

 
ตารางแสดงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Graduates Attributes) และ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)   

MU Graduates 
Attributes 

PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

Audio SLP 
PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
6 

PLO 
7 

T-Shaped breadth & depth                                     
Globally Talented           
Socially Contributing           
Entrepreneurially Minded           
 
 
 
 


