
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
  

หมวดที ่๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย       : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
      ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Programme in Communication Disorders 
 
๒.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็ม (ไทย)       : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 
ชื่อย่อ (ไทย)          : วท.บ. (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Science (Communication Disorders) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)    : B.Sc. (Communication Disorders) 
 

๓.   วิชาเอก  วิชาเอกแก้ไขการพูด หรือวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน  
 
๔.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต 
 
๕.   รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

๕.๒ ภาษาที่ใช้ ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
๕.๓ การรับเข้าศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคล เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ไม่มี 
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
 

ข้อมูล ๒๕-๔-๕๖ 



 
 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๖.๒ เริมใช้ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๖.๓ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
               ครั้งที ่๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม  
               ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 ๖.๕ ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ 
  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 ๖.๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๔๖๓ 
  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 ๖.๗ ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสาขาแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ให้การรับรอง 
  หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๓๙-๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 ๖.๘ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับทราบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๔๗๓ 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๔ ปี) 
 
๘.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 ๘.๑  ประกอบอาชีพนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด นักแก้ไขการได้ยิน) ในระบบ
ราชการ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย สถาบันฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านการสื่อความหมาย  
 ๘.๒  ประกอบอาชีพนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด นักแก้ไขการได้ยิน) ใน
โรงพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการด้านการสื่อความหมาย (ด้านการพูด ด้านการได้ยิน)ของเอกชน 
โรงงานต่างๆ  
 ๘.๓  ประกอบอาชีพอิสระด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙.   ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒ/ิสาขาวิชา เลขประจ าตัวประชาชน 
๑. นางปาริชาต คุณาธรรมรักษ์ อาจารย์ วท.บ., ศศ.ม.  

(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 
๒๕๔๕ 

๕๑๐๐๙๐๐๐๒xxxx 

๒. นางสาวพรจิต จิตรถเวช อาจารย์ ศศ.บ., M.A.(Communicative 
Disorders and Sciences) ๒๕๔๓ 

๓๑๐๑๒๐๐๙๘xxxx 

๓. นางสาวสุวิมล รื่นเจริญ อาจารย์ พย.บ. ศศ.ม.  
(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 
๒๕๔๒ 

๓๒๔๙๙๐๐๑๒xxxx 

 

๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ๑๐.๑  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 ๑๐.๒  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพระรามหก                   
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 ๑๐.๓  ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีการให้บริการด้านงานแก้ไขการพูดและแก้ไขการได้ยิน
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยได้หลากหลาย 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

   ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 จากสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประเทศ          
ต่างๆ ในทุกๆ ด้าน มีการแข่งขันกันสูงขึ้น เพ่ือให้รองรับกับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เน้นการผลิต
ทางด้านอุตสาหกรรม ท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง การท างานที่ต้องเร่งรีบ      
เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร ส่งผลต่อพัฒนาการทางภาษาและการพูดของเด็ก 
นอกจากนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเหลือผู้มีปัญหาและป้องกันการ
สูญเสียการได้ยิน รวมทั้งการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดส าหรับเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายจึงต้องมีความพร้อมที่จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เพียงพอและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ในการปฏิบัติงานด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุขและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของประเทศต่อไป 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารซึ่งเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม และจากสภาพการแข่งขันของคนในสังคม ท าให้โครงสร้างของ



 
 

ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น รูปแบบการด ารงชีวิต เช่น การพักผ่อน การท างาน 
และกิจกรรมอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ปัญหาทางด้าน
ความผิดปกติของการสื่อความหมายซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อได้หลากหลายชนิด ส่งผล
กระทบต่อการเรียนรู้ การใช้ภาษาและการด าเนินชีวิตของมนุษย์  ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สื่อ
ความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายจึงมีความส าคัญในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ 
ด ารงไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้ยั่งยืนต่อไป 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท าให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

๑๒.๑.๑ ศึกษาวิชาทั่วไป เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีโลกทัศน์ ความเข้าใจในบุคคลรอบข้าง มีความรอบ
รู้และเป็นคนด ี

๑๒.๑.๒ เน้นการเรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และรู้จักบูรณาการความรู้ ทักษะต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 

๑๒.๑.๓ เตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และเลือกใช้เทคโนโลยี
ทางด้านวิทยาศาสตร์สื่อความหมายเพ่ือน าไปใช้ในการวินิจฉัย  สร้างเสริมหรือฟ้ืนฟูด้านความผิดปกติของ
การสื่อความหมายของประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต และผลิตงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และสุขภาวะทางสังคม หลักสูตรนี้จึงเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

๑๒.๒.๑ จัดการศึกษาเพ่ือผลิต นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด และนักแก้ไขการ           
ได้ยิน) ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาชีพและเป็นผู้น าทางด้านการแก้ไขการพูดและการแก้ไขการได้ยิน 

๑๒.๒.๒ สนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๑๒.๒.๓ ส่งเสริมการใช้ภาษาและการพูดให้ถูกต้องและเหมาะสม 

 
๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ๑๓.๑  รายวิชาในหลักสูตรที่สอนโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจ านวน ๑๙ รายวิชา   
  ๑๓.๑.๑  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน ๓ รายวิชา 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
MUGE 101 General education for human development  
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 



 
 

MUGE 102 Social studies for human development  
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
MUGE 103 Arts and Science for human development  

  ๑๓.๑.๒  กลุ่มวิชาภาษา ๘ รายวิชา  
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
LATH 100 Arts of Thai language communication   
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ 
LAEN 103 English level 1 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ 
LAEN 104 English level 2 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ 
LAEN 105 English level 3 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ 
LAEN 106 English level 4 
ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร 
LAEN 262 Listening and speaking for communication 
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
LAEN 263 Reading and writing for communication  
ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล 
LAEN 338 Effective presentations in english  
หมายเหตุ วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เรียน ๒ รายวิชา จัด

กลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ 
  ๑๓.๑.๓  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ๘ รายวิชา 

วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน 
SCAN 101 Basic anatomy 
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป 
SCCH 112 General chemistry 
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะน า 
SCBI 116 Introductory biology 
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต 
SCBI 117 Foundation of life  
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ 
ITCS 155 Computer applications 
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 



 
 

SCPY 159 Elementary physics for health science 
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้ 
SCMA 170 Applicable basic mathematics and statistics 
วทสน ๒๐๒ สรีรวิทยาพ้ีนฐาน 
SCPS 202 Basic physiology 

 ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะอ่ืน  
   ยังไม่มี 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการเป็นแบบสหวิทยาการระหว่างคณะฯ ไปยังคณะที่เกี่ยวข้อง 
(interdisciplinary) ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนด
รายวิชา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการด าเนินการ โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตาม
ค าอธิบายลักษณะรายวิชาใน มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่๒.   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
     ๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายให้มี ความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ เจตคติ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด ารงชีวิตและ
ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม   

๑.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เมื่อส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

แล้ว บัณฑิตพึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดังนี้ 

๑.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ และเคารพในสิทธิ
ของผู้ป่วย 

๑.๒.๒ มีความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพทางด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๑.๒.๓ สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  
๑.๒.๔ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการท างานเป็นทีมสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติและ

ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
๑.๒.๕ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ และมีวิจารณญาณในการ

ตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูล น าความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการให้บริการผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสม  

๑.๒.๖ มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขการได้ยินและแก้ไขการพูด ได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 

๒.๑.แผนการส่งเสริมการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
 
 
 

๑. เน้ นการ เ รี ยนการสอนให้
นักศึกษามีส่วนร่วม 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนั บสนุ น การ เ รี ยนรู้ ด้ ว ย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑. จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

๒. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๓. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม



 
 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 
ของนักศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมทาง
วิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของหลักสูตร 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

๒.๒.พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการในสาขาความ
ผิดปกติของการสื่อความหมายและ
สาขาทีเ่กี่ยวข้องให้มีคุณภาพ 

๑. จัดอบรมอาจารย์ใหม่  และ
พัฒนาอาจารย์เก่าด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๒. สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ/
อบรมและศึกษาดูงานในสาขา
ที่เก่ียวข้อง 

๓. ส่งเสริมให้อาจารย์ ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม หรือ
หน่วยงานอื่นๆ  

๑. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้ารับ
การศึกษา อบรมด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๒. ร้อยละของอาจารย์เข้ารับ
การศึกษา อบรมดูงานใน
สาขาที่เก่ียวข้อง 

๓. ผลการประเมินอาจารย์แต่ละ
รายวิชาโดยนักศึกษา  

๒.๓ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
มีความรู้ในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๑. สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

๒. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมดู
งานสัมมนา ร่วมประชุม
วิชาการในสาขาความผิดปกติ
ของการสื่อความหมายและ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่ศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

๒. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ
การศึกษาอบรม ดูงาน สัมมนา 
ประชุมวิชาการสาขาความ
ผิดปกติของการสื่อ ความหมาย
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๔ การประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนทุกปี 

๑. ให้มีการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 

๒. ประเมินอาจารย์ผู้ สอนทุก
รายวิชา 

๓. ปรับปรุงการเรียนการสอน
ตามผลการประเมิน 

๑. ผลการประเมินรายวิชา
ประกอบด้วยด้านเนื้อหา          
การจัดการเรียนการสอนและ
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
การเรียนการสอนในรายวิชา 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ 
นักศึกษา 



 
 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานตัวบ่งชี้ 
๓. รายงานปรับปรุงการเรียนการ

สอนตามผลการประเมิน 
๒.๕ มีการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๕ ปีโดยพิจารณาจาก
ดัชนีชี้วัด ( Key Performance 
Indicator) ที่อยู่ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรทุก ๕ ปี  

๑. ร้อยละของนักศึกษาที่จบ
การศึกษาในวงรอบ (Cohort) 

๒. ร้อยละของการสอบใบ
ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชา
ความผิดปกติของการสื่อ
ความหมายในครั้งแรก 

๓. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ 
ปี 

๔. ความคิดเห็น / ความพึงพอใจ
ของนายจ้างผู้ประกอบการ 
และผู้ใช้บัณฑิต 

๕. ความคิดเห็น / ความพึงพอใจ
ของบัณฑิต และศิษย์เก่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่๓.   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
   เป็นระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   ไม่มี 
      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 

๑.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
เป็นปริมาณการศึกษา ๑หน่วยกิต 

๑.๓.๒ การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ๒-๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติ ระหว่าง 
๓๐-๔๕ ชั่วโมงเป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต 
 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
     ๒.๑  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาม
ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย และตามที่คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดเพ่ิมเติม 

๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
             ๒.๓.๑ การปรับจากวิธีการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
             ๒.๓.๒ การปรับตัวด้านสังคมความเป็นอยู่ นักศึกษาต้องเข้าอยู่หอพักร่วมกับเพ่ือนๆ 
             ๒.๓.๓ ปัญหาด้านความรู้ภาษาอังกฤษ 
             ๒.๓.๔ ต้องการทุนสนับสนุนทางการศึกษา 

๒.๔  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

๒.๔.๑ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

๒.๔.๒ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคนช่วยท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษา 



 
 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 
ได้แก่ วันแรกพบ ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จากอาจารย์
ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

๒.๔.๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยให้นักศึกษามีการพัฒนาด้านภาษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และให้อาจารย์สอดแทรกและกระตุ้นให้นักศึกษาฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

๒.๔.๕ ด าเนินการจัดท าเกณฑ์และแนวทางส าหรับการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และหรือมีความประพฤติด ี

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 
  ๒.๖.๑ รายงานข้อมูลงบประมาณ 

แผนงาน ปีงบประมาณ 
 ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
 งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบรายได้ งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบรายได้ งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

แผนงานการเรียน 
การสอน 

๔๗๑,๒๒๓,๕๐๕ ๑,๖๖๕,๗๒๒,๖๗๐ ๕๒๑,๐๓๔,๔๕๐ ๑,๗๘๔,๑๔๖,๑๙๑ ๘๓๐,๒๗๕,๕๒๙ ๑,๗๖๘,๔๔๗,๒๘๙ 

แผนงานการบริการ 
วิชาการ 

๖,๕๘๖,๓๘๑ ๔๕,๑๓๑,๙๖๙ ๖,๖๕๙,๙๐๘ ๓๖,๗๓๒,๓๑๓ ๒๙,๐๐๔,๗๖๓ ๔๓,๔๓๙,๖๓๕ 

แผนงานบริการ 
รักษาพยาบาล 

๖๙๘,๘๒๓,๙๔๕ ๓,๕๗๑,๕๑๗,๔๗๖ ๗๓๗,๒๙๐,๒๘๒ ๔,๓๙๘,๖๓๗,๐๗๕ ๖๘๘,๕๔๐,๗๔๗ ๕,๘๙๒,๒๙๘,๔๓๑ 

แผนงานวิจัย ๑๕,๔๖๓,๓๓๓ ๒๑,๕๔๖,๗๐๙.๓๗ ๑๙,๙๐๙,๔๗๘ ๒๓,๕๒๐,๔๕๙ ๒๙,๘๔๖,๔๑๐ ๒๒,๘๗๔,๖๙๗ 
รวม ๑,๑๙๒,๐๙๗,๑๖๕ ๕,๓๐๔,๑๑๘,๘๒๕ ๑,๒๘๔,๘๙๔,๑๑๘ ๖,๒๔๓,๐๓๖,๐๓๘ ๑,๕๗๗,๖๖๗,๔๔๙ ๗,๗๒๗,๐๖๐,๐๕๓ 
รวมท้ังสิ้น ๖,๔๙๖,๒๑๕๙๘๙.๓๗ ๗,๕๒๗,๙๓๐,๑๕๖ ๙,๓๐๔,๗๒๗,๕๐๒ 
จ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตร (คน)                            
๒,๔๓๑ 

๒,๔๓๔ ๒,๘๓๖ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต                 
๖๘๕,๒๘๓ 
ทุกหลักสูตร (บาท) 

๗๓๓,๐๑๐ ๖๒๓,๕๗๑ 

นักศึกษา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ชั้นปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๓  - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปีที่ ๔   - ๓๐ ๓๐ 
รวมจ านวนสะสม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ     ๓๐ 



 
 

  ๒.๖.๒ ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
ปีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (บาท)/ ปี 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๒๕,๐๐๐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ๓๐,๐๐๐ 
ข้อมูล:งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 

 
๒.๗ ระบบการศึกษา  
   เป็นแบบชั้นเรียน 
๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 

๒๕๕๒ 
 

๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๑  หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้   

๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร              ๑๓๓ หน่วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  

ก) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        ๓๙ หน่วยกิต 

    - กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                           ๗ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษา                                                         ๑๑ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                             ๒๑ หน่วยกิต 
ข) หมวดวิชาเฉพาะ                                                         ๘๘   หน่วยกิต 
    - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                                  ๑๙   หน่วยกิต 
    - วิชาชีพ (แกน)                                                         ๔๗ หน่วยกิต 
    - วิชาเอก                                                             ๒๒ หน่วยกิต 
ค) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                      ๖       หน่วยกิต 

            ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร  
    ๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ๓๙  หน่วยกิต 
  ๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เรียน ๗ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General education for human 

development 
  

 
 



 
 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for human development    
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and science for human development    

  ๒. กลุ่มวิชาภาษา           ๑๑ หน่วยกิต 
  วิชาภาษาไทย ให้เรียน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 100 Arts for Thai language communication    
วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน ๖ หน่วยกิต 
(๒ รายวิชา) ตามระดับคะแนนที่คณะศิลปศาสตร์จัดสอบวัดความรู้  

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English level 1   
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English level 2   
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English level 3   
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English level 4   
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ ให้เรียน ๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 262 Listening and speaking for communication   
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and writing for communication    
ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 338 Effective presentations in English   

  ๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๒๑ หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน ๓ (๒-๓-๕.๕) 
SCAN 101 Basic anatomy   
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 112 General chemistry   



 
 

วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 116 Introductory biology   
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI 117 Foundation of life    
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกตง์านคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS 155 Computer applications   
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159 Elementary physics for health science   
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 170 Applicable basic mathematics and statistics   
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพ้ีนฐาน ๓ (๒-๓-๕) 
SCPS 202 Basic physiology   

 
    ๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ          ๘๘  หน่วยกิต 
  ๑. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ         ๑๙ หน่วยกิต 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมผส ๒๐๑ จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ ๒ (๒-๐-๔) 
RACD 201 Developmental psychology   
รมผส ๒๐๒ สัทศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
RACD 202 Phonetics   
รมผส ๒๐๓ ภาษาศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
RACD 203 Linguistics   
รมผส ๒๐๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและ

การพูด 
๓ (๓-๐-๖) 

RACD 205 Elementary speech and language 
development 

  

รมผส ๒๑๐ ระบาดวิทยาของโรคที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย 

๒ (๒-๐-๔) 

RACD 210 Epidemiology  of diseases related to 
communication disorders     

  

รมผส ๒๑๓ ความรู้เรื่องคนพิการ    ๒ (๒-๐-๔) 
RACD 213 Knowledge in individual with disabilities   
รมผส ๓๐๓ การศึกษาพิเศษขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 303 Introduction to special education    



 
 

รมผส ๔๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 406 Introduction to research methodology   

 

  ๒. วิชาชีพ (แกน)         ๔๗ หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

รมผส ๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการ
พูดและการได้ยิน 

๓ (๓-๐-๖) 

RACD 204 Anatomy and physiology of speech and 
hearing mechanisms 

  

รมผส ๒๐๖ พ้ืนฐานทางเสียงของการพูดและการได้ยิน ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 206 Acoustic bases of speech and hearing    
รมผส ๒๐๗ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบ

ประสาทที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย 

๒ (๒-๐-๔) 

RACD 207 Anatomy and physiology of the nervous 
system related to communication 
disorders 

  

รมผส ๒๐๘ โรคหู คอ จมูก ที่เก่ียวข้องกับความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย 

๒ (๒-๐-๔) 

RACD 208 Diseases of the ear, nose and throat in 
related to communication disorders 

  

รมผส ๒๐๙ ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 209 Introduction to communication 

disorders 
  

รมผส ๒๑๑ หลักการของโสตสัมผัสวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 211 Principles of audiology   
รมผส ๒๑๒ พูดไม่ชัด ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 212 Phonological and articulation disorders    
รมผส ๓๐๑ หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 301 Principles of aural rehabilitation    
รมผส ๓๐๒ หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดใน

เด็กท่ีมีภาษาและการพูดล่าช้า 
๓ (๓-๐-๖) 

RACD 302 Principles of assessment and intervention 
in children with delayed speech and 

  



 
 

language development 
รมผส ๓๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 311 Clinical practicum in audiology 1   
รมผส ๓๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 312 Clinical practicum in audiology 2   
รมผส ๓๑๓ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 313 Clinical practicum in speech and 

language pathology 1 
  

รมผส ๓๑๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 314 Clinical practicum in speech and language 

pathology 2 
  

รมผส ๓๑๕ ปฏิบัติงานคลินิกฟ้ืนฟูสมรรถภาพการฟัง ๒ (๐-๖-๒) 
RACD 315 Aural rehabilitation clinic practicum    
รมผส ๔๐๑ การให้ค าปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อ

ความหมายขั้นแนะน า 
๓ (๓-๐-๖) 

RACD 401 Introduction to counseling for individual 
with communication disorders 

  

รมผส ๔๐๗ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔) 
RACD 407 Professional laws and ethics      
รมผส ๔๐๘ หัวข้อพิเศษ ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 408 Special topics   

 

  ๓. วิชาเอก            ๒๒ หน่วยกิต 
  -เอกแก้ไขการได้ยิน 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมผส ๓๐๔ การวัดการได้ยินแบบพิเศษ ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 304 Special audiometry    
รมผส ๓๐๕ หลักการของเครื่องช่วยฟัง ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 305 Principles of hearing aids     
รมผส ๔๐๒ การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยิน

ขั้นแนะน า 
๓ (๒-๓-๕) 

RACD 402 Introduction to evoke potential 
assessment  

  

 



 
 

รมผส ๔๐๕ การอนุรักษ์การได้ยิน ๓ (๒-๓-๕) 
RACD 405 Hearing conservation   
รมผส ๔๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 411 Clinical practicum in audiology 3   
รมผส ๔๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกเครื่องช่วยฟัง ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 412 Hearing aid clinic practicum    
รมผส ๔๑๓ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๔ ๔ (๐-๑๒-๔) 
RACD 413 Internship: clinical practicum in audiology 4   

 
  -เอกแก้ไขการพูด 

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมผส ๓๐๖ ปัญหาทางการเรียนรู้และภาวะปัญญาอ่อน ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 306 Language learning disabilities in school-aged 

children and mental retarded children 
  

รมผส ๓๐๗ ภาษาและการพูดในเด็กกลุ่มอาการออทิสติก ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 307 Speech and language in autistic children   
รมผส ๔๐๓ ความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านระบบ

ประสาทขั้นแนะน า 
๓ (๓-๐-๖) 

RACD 403 Introduction neurogenic communication 
disorders 

  

รมผส ๔๐๔ เสียงผิดปกติขั้นแนะน า  ๓ (๒-๓-๕) 
RACD 404 Introduction to voice disorders   
รมผส ๔๑๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 414 Clinical practicum in speech and language 

pathology 3 
  

รมผส ๔๑๕ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 415 Clinical practicum in speech and language 

pathology 4 
  

รมผส ๔๑๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๕ ๔ (๐-๑๒-๔) 
RACD 416 Internship: clinical practicum in speech 

and language pathology 5 
  

 
 
 



 
 

    ๓.๑.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี             ๖ หน่วยกิต 
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

กจสว ๑๐๑ การบริหารและการจัดการทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
MGID 101 Administration and general 

management   
  

พสสศ ๑๐๑ การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี ๓ (๓-๐-๖) 
PBPS 101 Conflict transformation by peaceful 

means  
  

สมสค ๑๐๔ ธรรมาภิบาลกับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 104 Good Governance and society   
สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 144 Priniciple of commnunication    

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ตามความสนใจหรือเลือกศึกษา
จากรายวิชาในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล  

    ๓.๑.๓.๔ ความหมายของรหัสวิชา 
 รายวิชาเรียงล าดับตามหมวดวิชา ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวิชาเรียงล าดับตามอักษรของรหัสย่อ
ภาษาอังกฤษ หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขใน
วงเล็บแสดงจ านวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ปฏิบัติ ค้นคว้า เฉลี่ย
ต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาโดยมี 
 รหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
ก.  ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมาย ดังนี้ 
- ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการ

สอน ได้แก่ 
มม : MU หมายถึง รายวิชาที่จัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
     (Mahidol University) 
รม : RA หมายถึง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
     (Faculty of medicine ramathibodi hospital) 
วท : SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์  
                         (Faculty of sciece) 
สม : SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
                         (Faculty of social science and humanities) 
ศศ : LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์  



 
 

                         (Faculty of arts science) 
- ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา/ชื่อรายวิชาหรือโครงการที่รับผิดชอบ

การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
กว : AN หมายถึง กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
ศท : GE หมายถึง รายวิชาศึกษาท่ัวไปที่จัดการเรียนการสอนร่วมกันทุกคณะโดย 
                        มหาวิทยาลัยมหิดล (General education) 
คณ : MA หมายถึง คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
คม : CH หมายถึง เคมี (Chemistry) 
ชว  : BI หมายถึง ชีววิทยา (Biology) 
ผส : CD หมายถึง ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Communication disorders) 
ฟส  : PY หมายถึง ฟิสิกส์ (Physics) 
สร  : PS หมายถึง สรีรวิทยา (Physiology) 
ภท : TH หมายถึง ภาษาไทย (Thai language) 
ภอ : EN หมายถึง ภาษาอังกฤษ (English language) 

ข.  ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร 
- เลขตัวหน้า  หมายถึง ระดับชั้นปีที่ก าหนดให้ศึกษารายวิชานั้นๆ  
- เลข ๒ ตัวท้าย หมายถึง ล าดับที่ของการเปิดรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่  

                                                          ของรายวิชานั้นๆ เพ่ือไม่ให้ตัวเลขซ้ าซ้อนกัน 
      ตัวอย่าง รมสน  ๒๑๑  หลักการของโสตสัมผัสวิทยา 
    RACD  211  Principles of audiology 
    หมายถึง รายวิชาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่ อความหมาย           
เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นรายวิชาที่เปิดสอนล าดับที่ ๑๑ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 

- ความหมายของจ านวนหน่วยกิตรวม ตามตัวอย่าง ๓(๓-๐-๖) ให้ความหมายของ
ตัวเลขดังนี้  
ตัวเลขที่ ๑ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตัวเลขที่ ๒ หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาภาคทฤษฎีเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน  

  ๑ ภาคการศึกษา 
ตัวเลขที่ ๓ หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาภาคปฏิบัติเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน  

  ๑ ภาคการศึกษา 
ตัวเลขที่ ๔ หมายถึง จ านวนชั่วโมงการค้นคว้าด้วยตนเองเฉลี่ยต่อสัปดาห์ใน  

  ๑ ภาคการศึกษา 



 
 

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
ชั้นปีที่ ๑ 

 
ภาคการศึกษาต้น        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of using Thai language in communication  
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101 General education for human development   
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social studies for human development   
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103 Art and sciences for human development   
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓ ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 103-105 English level 1-3  
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป ๓(๓-๐-๖) 
SCCH 112 General chemistry  
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะน า ๒(๒-๐-๔) 
SCBI 116 Introductory biology  
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต ๒(๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI 117 Foundation of life  
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้ ๒(๒-๐-๔) 
SCMA 170 Applicable basic mathematics and statistics  
รวมหน่วยกิต              ๒๒ หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ มมศท๑๐๑-๑๐๓ และศศภท ๑๐๐ เป็นวิชาที่สอนต่อเนื่องกัน ๒ ภาคการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาต้นและภาคการศึกษาปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคการศึกษาปลาย         หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of using Thai language in communication  
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๕.๕) 
SCAN 101 Basic anatomy  
มมศท ๑๐๑ การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 101 General education for human development   
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๓(๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social studies for human development   
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓) 
MUGE 103 Art and sciences for human development   
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ ๓(๒-๒-๕) 
LAEN 104-106 English level 2-4  
ทสคพ ๑๕๕ การประยุกตง์านคอมพิวเตอร์ ๓(๒-๒-๕) 
ITCS 155 Computer applications  
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓(๓-๐-๖) 
SCPY 159 Elementary physics for health science  
วิชาเลือกเสรี  ๒ หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต              ๑๔ หน่วยกิต 
รวม ๒ ภาคการศึกษา             ๓๖ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชั้นปีที่ ๒ 
 

ภาคการศึกษาต้น        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร ๒(๑-๒-๓) 
LAEN 262 Listening and speaking for communication  
วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพ้ืนฐาน ๓(๒-๓-๕) 
SCPS 202 Basic physiology  
รมผส ๒๐๑ จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ ๒(๒-๐-๔) 
RACD 201 Developmental psychology  
รมผส ๒๐๒ สัทศาสตร์ ๒(๒-๐-๔) 
RACD 202 Phonetics  
รมผส ๒๐๓ ภาษาศาสตร์ ๒(๒-๐-๔) 
RACD 203 Linguistics  
รมผส ๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการพูด ๓(๓-๐-๖) 
 และการได้ยิน   
RACD 204 Anatomy and physiology of speech and hearing  
 Mechanisms  
รมผส ๒๐๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและ 

การพูด 
๓(๓-๐-๖) 

RACD 205 Elementary speech and language development   
วิชาเลือกเสรี  ๒ หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต              ๑๙ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคการศึกษาปลาย        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมผส ๒๐๖ พ้ืนฐานทางเสียงของการพูดและการได้ยิน ๓(๓-๐-๖) 
RACD 206 Acoustic bases of speech and hearing   
รมผส ๒๐๗ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบประสาทที่

สัมพันธ์กับความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
๒(๒-๐-๔) 

RACD 207 Anatomy and physiology of the nervous system 
related to communication disorders  

 

รมผส ๒๐๘ โรคหู คอ จมูกที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย 

๒(๒-๐-๔) 

RACD 208 Diseases of the ear, nose and throat in related 
to communication disorders 

 

รมผส ๒๐๙ ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะน า ๓(๓-๐-๖) 
RACD 209 Introduction to communication disorders   
รมผส ๒๑๐ ระบาดวิทยาของโรคที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของการ

สื่อความหมาย 
๒(๒-๐-๔) 

RACD 210 Epidemiology of diseases related to 
communication disorders 

 

รมผส ๒๑๑ หลักการของโสตสัมผัสวิทยา ๓(๓-๐-๖) 
RACD 211 Principles of audiology  
รมผส ๒๑๒ พูดไม่ชัด ๓(๓-๐-๖) 
RACD 212 Phonological and articulation disorders  
รมผส ๒๑๓ ความรู้เรื่องคนพิการ           ๒(๒-๐-๔) 
RACD 213 Knowledge in individual with disabilities   
วิชาเลือกเสรี  ๒ หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต              ๒๒ หน่วยกิต 
รวม ๒ ภาคการศึกษา             ๔๑ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชั้นปีที่ ๓ 
 

ภาคการศึกษาต้น        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมผส ๓๐๑ หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง ๓(๓-๐-๖) 
RACD 301 Principles of aural rehabilitation  
รมผส ๓๐๒ หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดในเด็กที่

มีภาษาและการพูดล่าช้า 
๓(๓-๐-๖) 

RACD 302 Principles of assessment and intervention in 
children with delayed speech and language 
development 

 

รมผส ๓๐๓ การศึกษาพิเศษขั้นแนะน า ๓(๓-๐-๖) 
RACD 303 Introduction to special education  
รมผส ๓๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑ ๓(๐-๙-๓) 
RACD 311 Clinical practicum in audiology 1  
รมผส ๓๑๓ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑ ๓(๐-๙-๓) 
RACD 313 Clinical practicum in  speech and language 

pathology  1 
 

รวมหน่วยกิต              ๑๕ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคการศึกษาปลาย        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน 
รมผส ๓๐๔ การวัดการได้ยินแบบพิเศษ ๓(๓-๐-๖) 
RACD 304 Special audiometry  
รมผส ๓๐๕ หลักการของเครื่องช่วยฟัง ๓(๓-๐-๖) 
RACD 305 Principles of hearing aids  
รมผส ๓๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒ ๓(๐-๙-๓) 
RACD 312 Clinical practicum in audiology 2  
รมผส ๓๑๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒ ๓(๐-๙-๓) 
RACD 314 Clinical practicum in  speech and language 

pathology 2 
 

รมผส ๓๑๕ ปฏิบัติงานคลินิกฟ้ืนฟูสมรรถภาพการฟัง ๒(๐-๖-๒) 
RACD 315 Aural rehabilitation clinic practicum   
รวมหน่วยกิต              ๑๔ หน่วยกิต 
วิชาเอกแก้ไขการพูด 
รมผส ๓๐๖ ปัญหาทางการเรียนรู้และภาวะปัญญาอ่อน ๓(๓-๐-๖) 
RACD 306 Language learning disabilities in school-aged 

children and mental retarded children 
 

รมผส ๓๐๗ ภาษาและการพูดในเด็กกลุ่มอาการออทิสติก ๓(๓-๐-๖) 
RACD 307 Speech and language in autistic children   
รมผส ๓๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒ ๓(๐-๙-๓) 
RACD 312 Clinical practicum in audiology 2  
รมผส ๓๑๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒ ๓(๐-๙-๓) 
RACD 314 Clinical practicum in  speech and language 

pathology 2 
 

รมผส ๓๑๕ ปฏิบัติงานคลินิกฟ้ืนฟูสมรรถภาพการฟัง ๒(๐-๖-๒) 
RACD 315 Aural rehabilitation clinic practicum   
รวมหน่วยกิต              ๑๔ หน่วยกิต 
รวม ๒ ภาคการศึกษา             ๒๙ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 



 
 

ชั้นปีที่ ๔ 
 

ภาคการศึกษาต้น        หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน 
รมผส ๔๐๑ การให้ค าปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ขั้นแนะน า 
๓(๓-๐-๖) 

RACD 401 Introduction to counseling for individual with 
communication disorders 

 

รมผส ๔๐๒ การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้น
แนะน า 

๓(๒-๓-๕) 

RACD 402 Introduction to evoke potential assessment    
รมผส ๔๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓ ๓(๐-๙-๓) 
RACD 411 Clinical practicum in audiology 3  
รมผส ๔๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกเครื่องช่วยฟัง ๓(๐-๙-๓) 
RACD 412 Hearing aid clinic practicum   
รวมหน่วยกิต              ๑๒ หน่วยกิต 
วิชาเอกแก้ไขการพูด 
รมผส ๔๐๑ การให้ค าปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ขั้นแนะน า 
๓(๓-๐-๖) 

RACD 401 Introduction to counseling for individual with 
communication disorders 

 

รมผส ๔๐๓ ความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านระบบประสาท
ขั้นแนะน า 

๓(๓-๐-๖) 

RACD 403 Introduction neurogenic communication 
disorders 

 

รมผส ๔๐๔ เสียงผิดปกติขั้นแนะน า ๓(๒-๓-๕) 
RACD 404 Introduction to voice disorders  
รมผส ๔๑๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓ ๓(๐-๙-๓) 
RACD 414 Clinical practicum in  speech and language 

pathology 3 
 

รมผส ๔๑๕ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔ ๓(๐-๙-๓) 
RACD 415 Clinical practicum in  speech and language 

pathology 4 
 

รวมหน่วยกิต              ๑๕ หน่วยกิต 



 
 

ภาคการศึกษาปลาย       หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน 
รมผส ๔๐๕ การอนุรักษ์การได้ยิน ๓(๒-๓-๕) 
RACD 405 Hearing conservation   
รมผส ๔๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นแนะน า ๓(๓-๐-๖) 
RACD 406 Introduction to research methodology  
รมผส ๔๐๗ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ ๒(๒-๐-๔) 
RACD 407 Professional laws and ethics     
รมผส ๔๐๘ หัวข้อพิเศษ ๓(๓-๐-๖) 
RACD 408 Special topics   
รมผส ๔๑๓ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๔                ๔(๐-๑๒-๔) 
RACD 413 Internship: clinical practicum in audiology 4  
รวมหน่วยกิต              ๑๕ หน่วยกิต 
วิชาเอกแก้ไขการพูด 
รมผส ๔๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นแนะน า ๓(๓-๐-๖) 
RACD 406 Introduction to research methodology  
รมผส ๔๐๗ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ ๒(๒-๐-๔) 
RACD 407 Professional law and ethics  
รมผส ๔๐๘ หัวข้อพิเศษ ๓(๓-๐-๖) 
RACD 408 Special topics   
รมผส ๔๑๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๕                ๔(๐-๑๒-๔) 
RACD 416 Internship: clinical practicum in speech and 

language pathology 5 
 

รวมหน่วยกิต              ๑๒ หน่วยกิต 
รวม ๒ ภาคการศึกษา             ๒๗ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General education for human development    
วิชาบังคับก่อน :    

ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่าง
มีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ /
สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / 
สถานการณ์ เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
กรณีศึกษา 

The meaning, significance, and relation of general education to other 
vocational/ specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical 
thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of 
events/ situations/ problems; synthesis of solutions to, precautions against, or 
improvements in those events/ situations to benefit individuals and their community; and 
the application of knowledge to solve the problems of case studies 
 

มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social studies for human development    
วิชาบังคับก่อน : -   

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์/ เหตุการณ์/ ปัญหาที่ส าคัญของ
สังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ ระบบ
การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ 
สถานการณ์/ ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนา
เหตุการณ์/ สถานการณ์/ เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 

Basic princliples and theory in relation to events/ situations/ major 
problems of the thai and global communities, for example, evolution of civilization; 
important events in historical, political and public administration systems; the economic 
and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events/ situations/ 
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events/ 
situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to 



 
 

solve the problems of case studies  
 

มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Arts and science for human development    
วิชาบังคับก่อน : -   

มนุษย์ภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์/ สถานการณ์/ ปัญหาเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการที่ส าคัญ ทางด้านศิลปะวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์/ ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข 
ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนา เหตุการณ์/ สถานการณ์เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 

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  
 
-  กลุ่มวิชาภาษา                                                   (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 100 Arts of using Thai language in communication    
วิชาบังคับก่อน : -   

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
และการคิด เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Art of Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking 
skills in accurately and appropriately communicating    
 

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English level 1   
วิชาบังคับก่อน : -   

โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน   ในลักษณะของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ใน
การอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสาร
ในชั้นเรียนระดับบทสนทนา 

 



 
 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, 
dealing  with integration in listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies,  
sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication  
 

ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English level 2   
วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษระดับ ๑   

ค าศัพท์ ส านวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน  ทักษะ
การสนทนาในกลุ่มย่อย การท าบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และ
เนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่องต่างๆ 

Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; 
essential communicative skills in small groups; simulations in various situations;  writing 
practice at a paragraph level; and reading and listening from various sources  
 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English level  3   
วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษระดับ ๒   

กลยุทธ์ที่ส าคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดใน
ชีวิตประจ าวัน และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออก
เสียงและค าศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม
โลก 

Essential strategies for four language skills: reading and listening from 
various sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph level and short essay, 
including sub-skills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in 
everyday life and in academic reading and issues  that  enhance  students  world 
knowledge 
 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English level 4   
วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษระดับ ๓   

บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อ
หาทางวิชาการ  เพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้
เกี่ยวกับสังคมโลก  ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การน าเสนอและการท าบทบาทสมมุติ ฝึกการ



 
 

เขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ 
การออกเสียงและค าศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม   

Integrating four English skills by practicing  reading news, research articles, 
commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking,  from various 
sources  focusing on  the issues that enhance students’ world knowledge;  listening to 
news, lecture, and speech  via multimedia and the Internet;  making conversations in 
various situations including speaking in public, giving oral presentations and making 
simulations;  and  writing essays in various types using citations and references; also  
practicing  sub-skills such as grammar, pronunciation, and  vocabulary  used in 
appropriate context 
 
ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 262 Listening and speaking for communication    
วิชาบังคับก่อน : -   

การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การอภิปราย 
วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทาง
วิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ   

Practicing listening and speaking in everyday life situation; discussion; 
speech acts; interpretations; analyzing data from conversations, lectures, and reading 
academic issues, news, and reports from various sources  
 
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and writing for communication     
วิชาบังคับก่อน : -   

การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและ
วิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ  

Reading various types of texts, announcement, advertisement, news, report, 
letters, and articles; and writing communicative, logically, and accurately focusing on main 
idea, details in paragraph and essay forms  
 
ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 338 Effective presentations in English    
วิชาบังคับก่อน : -   



 
 

การน าเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
เพ่ือให้ข้อมูลชัดเจน น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ เน้นภาษาที่ใช้ในการน าเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูล
ทางสถิติ กลยุทธ์ในการน าเสนอ และทักษะการวิจัยซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Presentation skills in the student’s fields of study using appropriate and 
accurate English to deliver the message clearly, interestingly and effectively emphasizing 
language use, statistics description, presentation strategies and research skills that 
enhance life-long learning   
 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คน้คว้าด้วยตนเอง) 
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน ๓ (๒-๓-๕.๕) 
SCAN 101 Basic anatomy   
วิชาบังคับก่อน : -   

วิชากายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปของสิ่งมีชีวิต เน้น
ศึกษาโครงสร้างและการท าหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ การเรียนภาคปฏิบัติจะศึกษาจากโครง
ร่างของมนุษย์เป็นส าคัญเพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับนักศึกษาจะได้น าไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป 

The basic concept of living cell, organs and systems of human body, the 
relationship of human structures and functions is emphasized, the human skeleton and 
cadavers are utilized in the laboratory study  
 

วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 112 General chemistry   
วิชาบังคับก่อน : -   

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย คอลลอยด์ อุณหพล
ศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุ 

Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, 
colloids, chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, 
electrochemistry, the periodic  
 

วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 116 Introductory biology   
วิชาบังคับก่อน : -   

เคมี และชีวโมเลกุล  ชีววิทยาระดับเซลล์  พลังงานของเซลล์  พันธุศาสตร์  โรคทาง
พันธุกรรม  เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและการประยุกต์ทางการแพทย์  วิวัฒนาการ วิวัฒนาการมนุษย์  
นิเวศวิทยาและปัญหาทางมลพิษและความหลากหลายทางชีวภาพ  



 
 

Chemistry of life and biomolecules, cellular biology, cell energy, genetics 
and genetic diseases, DNA technology and its medical applications, evolution, human 
evolution, ecology and pollution problems and biodiversity 
 
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต ๒ (๑.๕-๑-๓.๕) 
SCBI 117 Foundation of life    
วิชาบังคับก่อน : -   

การจัดจ าแนกของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธ์และการเจริญของคนและสัตว์ สรีรวิทยา
เปรียบเทียบของระบบอวัยวะในมนุษย์และสัตว์โรคและความผิดปกติรวมระบบประสาท อวัยวะรับ
ความรู้สึกและตอบสนอง ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบถ่าย ระบบ
หมุนเวียนโลหิต และระบบภูมิคุ้มกัน และปฏิบัติการพื้นฐานทางชีวิทยา 

Systematic classification of living organisms; reproduction and development 
in human and animals; comparative physiology of organ systems in human and animals, 
diseases and  abnormalities, including nervous system, receptor and motor system, 
digestive system, endocrine system, gas exchange and excretory system, circulatory 
system and immune system; and basic biology laboratories 
 

ทสคพ ๑๕๕ การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) 
ITCS 155 Computer applications   
วิชาบังคับก่อน : -   

วิวัฒนาการและประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์  พ้ืนฐานการท างานของระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบส าคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและการใช้งาน ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกติกาในการเชื่อมต่อ 
โครงสร้างของเว็บและภาษาที่ใช้ในการติดต่อที่เรียกว่าเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต การท างานของอีเมล์และการใช้งาน ความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ด้าน
การประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์ส าหรับการน าเสนอ  

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 
 
 



 
 

วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 159 Elementary physics for health science   
วิชาบังคับก่อน : -   

กลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ และการสมดุล งานและพลังงาน สมบัติความยืดหยุ่นของสาร 
กลศาสตร์ของของไหล และระบบไหลเวียนของโลหิต อุณหภูมิ ความร้อน กฎของก๊าซ และระบบหายใจ 
คลื่นและสมบัติของคลื่น หูและการได้ยิน แสงและการมองเห็น   ไฟฟ้า  แม่เหล็ก  ไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

Mechanics of motion and equilibrium, work and energy, elastic properties 
of matters, fluid mechanics and blood circulatory system, temperature, heat, gas law and 
respiratory system, waves and wave properties, ears and hearing, lights and visualization, 
electricity, magnetism, electricity in human body, electronics, atoms, nuclei and nuclear 
medicine 
 

วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตรพ์ื้นฐานประยุกต์ได้ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 170 Applicable basic mathematics and statistics   
วิชาบังคับก่อน : -   

แนวคดิ เชิงคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ทักษะและเทคนิคประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
ระบบสมการเชิงเส้นเมทริกซ์ ก าหนดการเชิงเส้น เซตและหลักการนับ ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ 

 Mathematical and statistical concepts, skills and techniques applicable in 
everyday life:  systems of linear equations, matrices, linear programming, sets and 
counting principles, probability and decision 
 

วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน ๓ (๒-๓-๕.๕) 
SCPS 202 Basic physiology   
วิชาบังคับก่อน : -   

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาซึ่งเก่ียวข้องกับหน้าที่ กลไก และการควบคุมการท างาน
ของเซลล์ อวัยวะ และระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียน
โลหิต ระบบหายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งการท างาน
ประสานกันของระบบต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การทรงสภาพปกติภายในร่างกาย 

Basic concepts and principles of cell functions and the functions of 
different organ systems such as nervous, muscular, cardiovascular, respiratory, renal, 
gastrointestinal tract, endocrine and reproductive systems.  It also deals with the 
mechanisms of regulation of organ system integration and adaptations in order to keep 
the body in a homeostatic state  



 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมผส ๒๐๑ จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ ๒ (๒-๐-๔) 
RACD 201 Developmental psychology   
วิชาบังคับก่อน : -   

พัฒนาการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย ์ภาษา สติปัญญา อารมณ์ การ
เล่น สังคม และพฤติกรรม ทฤษฎีเบื้องต้นในด้านจิตวิทยาเชิงพัฒนาการ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยชรา 

Developmental psychology, human growth, language, cognitive, emotional, 
play, social and behavioral development; theories of developmental psychology from the 
prenatal period to old age 
 

รมผส ๒๐๒ สัทศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
RACD 202 Phonetics   
วิชาบังคับก่อน : -   

กระบวนการออกเสียง อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ต าแหน่งของอวัยวะ และลักษณะของ
การออกเสียง สัทอักษณสากล การฝึกฟัง และฝึกถอดเสียงโดยใช้สัทอักษรสากล 

Speech production, speech organs, places and manners of  articulation,  
the International Phonetic Alphabet (IPA), ear training  and  speech transcription using IPA    
 

รมผส ๒๐๓ ภาษาศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
RACD 203 Linguistics   
วิชาบังคับก่อน : -   

คุณลักษณะพื้นฐานของภาษา การเรียนรู้ภาษา องค์ประกอบและหน้าที่ของภาษา การ
วิเคราะห์ภาษา ภาษา และสังคม ความสัมพันธ์ของภาษากับศาสตร์แขนงอ่ืน 

Fundamental properties of all languages, language acquisition, components 
and function of language, language  analysis, language and society, language and other 
related fields 
 

รมผส ๒๐๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 205 Elementary speech and language development   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๑   

พัฒนาการทางภาษาตั้งแต่ทารกจนถึงวัยเรียน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางภาษา 
ด้านสัทวิทยา วิทยาหน่วยค า วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบัติศาสตร์  

Language development of infants to school-aged children, theories related 



 
 

to language development in the components of phonology, morphology, syntax, 
semantics and pragmatics 
 

รมผส ๒๑๐ ระบาดวิทยาของโรคที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย 

๒ (๒-๐-๔) 

RACD 210 Epidemiology  of diseases related to 
communication disorders           

  

วิชาบังคับก่อน : -   
หลักการ และวิธีการทางด้านระบาดวิทยา การระบุปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการระบาดของ

โรคติดต่อ การสืบค้นทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยากับภาวะความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาวะ
สูญเสียการได้ยิน ปากแหว่งเพดานโหว่ ออทิสซึม ปัญญาอ่อนสมองพิการ และผลงานวิจัยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

The principles of epidemiology and epidemiology methods to identify 
factors influencing the distribution of diseases, investigation of epidemics, epidemiology in 
communication disorders, hearing impairment, cleft lip and palate, autism, mental 
retardation and related research 
 

รมผส ๒๑๓ ความรู้เรื่องคนพิการ    ๒ (๒-๐-๔) 
RACD 213 Knowledge of individuals with disabilities   
วิชาบังคับก่อน :    

สาเหตุ การแบ่งประเภทคนพิการ การเรียนรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ และกฎหมายคนพิการ 
ระบบการให้บริการ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสังคม ของรัฐและองค์กรเอกชน  

Causes , classification of  disabilities, rights and laws for people with 
disabilities, services related to health, education, social life, governmental  and non-
governmental organizations 
รมผส ๓๐๓ การศึกษาพิเศษข้ันแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 303 Introduction to special education    
วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านรายวิชา รมผส ๒๐๙   

ความรู้ พ้ืนฐานของลักษณะเด็กพิเศษ การให้การศึกษาแก่เด็กพิเศษ อุปกรณ์ช่วย
เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ การบริการให้การศึกษาพิเศษของรัฐ และองค์กรเอกชน  

Basic knowledge of characteristics of children with disabilities, special 
education for children with disabilities, assistive technology for education, special 
education services in governmental and non-governmental organizations 
 
 



 
 

รมผส ๔๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 406 Introduction to research methodology   
วิชาบังคับก่อน : วทคณ ๑๗๐   

ระเบียบวิธีการวิจัยเบื้องต้น ประเภทของการวิจัย ปัญหาของการวิจัย วิธีการด าเนินการ
ศึกษา การวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน การประเมินผลการวิจัย การฝึกท าวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล การทดลองเก็บข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  

Basic research methodology, types of research, problems in research, 
methods and procedures, basic statistical analysis, evaluation, practice, computerized data 
analysis, data collection and presentation 
 

วิชาชีพ (แกน)                                                             (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมผส ๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการพูดและการได้ยิน ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 204 Anatomy and physiology of speech and hearing 

mechanisms 
  

วิชาบังคับก่อน : วทกว ๑๐๑   
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของร่างกายท่ีเกี่ยวกับกลไกการพูด  การได้ยิน ระบบการ

หายใจ กล่องเสียง การเปล่งเสียงพูด  
Anatomy,  physiology of the human body related to speech and hearing 

mechanisms, respiratory, laryngeal,  articulatory and resonatory systems 
 

รมผส ๒๐๖ พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการได้ยิน ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 206 Acoustic bases of speech and hearing    
วิชาบังคับก่อน : วทฟส ๑๕๙   

ความรู้พื้นฐานของเสียง คุณสมบัติของเสียงทางด้านฟิสิกส์และการรับรู้เสียง ความสัมพันธ์
ของเสียงกับการพูดและการได้ยิน  

Basic knowledge of sound, properties of sound using physics and 
psychoacoustics, functions of sound related to speech and hearing 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รมผส ๒๐๗ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบประสาทที่
สัมพันธ์กับความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

๒ (๒-๐-๔) 

RACD 207 Anatomy and physiology of the nervous system 
related to communication disorders 

  

วิชาบังคับก่อน : วทสน ๒๐๒ และรมผส ๒๐๔   
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาขั้นพ้ืนฐานของระบบประสาท เซลล์ประสาท เซลล์ค้ าจุน 

ระบบประสาทส่วนย่อย ระบบประสาทการได้ยิน ระบบประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด การ
ท างานของสมองใหญ่ การท างานของระบบประสาทที่เก่ียวข้อง  

Anatomy, physiology of the human nervous system, neurons, glia cell,  
supporting cells, subsystems of the human nervous system, auditory system, neuro-motor 
control in speech, cerebral function, nervous system functions for communication 
 

รมผส ๒๐๘ โรคหู คอ จมูก ที่ เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย 

๒ (๒-๐-๔) 

RACD 208 Diseases of the ear, nose and throat in related to 
communication disorders 

  

วิชาบังคับก่อน : -   
โรคทางหู คอ จมูก ที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุของความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

สาเหตุการเกิดโรค การป้องกันโรค การรักษาทางการแพทย์ และการให้ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดโรค  
Common ear, nose and throat diseases causing communication disorders, 

etiology, prevention, medical treatment and counseling 
 

รมผส ๒๐๙ ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะน า ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 209 Introduction to communication disorders    
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๑ และรมผส ๒๐๔   

ค าจ ากัดความของความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประเภทความผิดปกติทางภาษา
และการพูดในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุ การป้องกัน หลักการแก้ไขและการส่งต่อผู้ป่วย  

Definition of communication disorders, classification, etiology, prevention of 
speech and language disorders in children and adults, principles of treatment and referring 
system 
 
 
 
 



 
 

รมผส ๒๑๑ หลักการของโสตสัมผัสวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 211 Principles of audiology   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๔    

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดการได้ยิน ส้อมเสียง วิวัฒนาการของเครื่องตรวจวัดการได้ยิน 
การซักประวัติ การตรวจการได้ยิน การตรวจวัดการได้ยินแบบป้องกันเสียงข้ามฟาก การตรวจสมรรถภาพ
ของหูชั้นกลางแบบคัดกรอง การตรวจการได้ยินในเด็กแบบคัดกรอง การบันทึกผล รายงานผล การ
ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจการได้ยิน 

Instruments of audiological testing, audiometry, tuning fork test,  evolution 
of audiometers, history taking, pure tone and speech audiometry, clinical masking, 
screening tympanometry, newborn hearing screening, recording, reporting, calibration of 
hearing instruments  
 

รมผส ๒๑๒ พูดไม่ชัด  ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 212 Phonological and articulation disorders    
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๒ รมผส ๒๐๓ รมผส ๒๐๔ และรมผส ๒๐๕   

ค าจ ากัดความของสัทวิทยาและพูดไม่ชัด ลักษณะ สาเหตุ การวินิจฉัย การแก้ไขและ
พัฒนา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการพูดไม่ชัด ผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง  

Definition, characteristics of phonological and articulation disorders, causes, 
diagnosis, intervention,  theories,  research related to  phonological and articulation, 
related research 
 
รมผส ๓๐๑ หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 301 Principles of aural rehabilitation    
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๑   

ค าจ ากัดความของหลักการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการฟัง ผลกระทบของการสูญเสียการได้ยิน  
การสื่อความหมายแบบต่างๆ ของคนหูพิการ การอ่านริมฝีปาก  การเพ่ิมทักษะการฟัง ความรู้และข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน การดูแลเบื้องต้น 

Definitions of aural rehabilitation, effects of hearing impairment, 
communication modes, auditory training, speech reading, improvement of listening skills , 
speech production, basic knowledge of and information on  hearing devices, hearing aid 
orientation 
 
 
 



 
 

รมผส ๓๐๒ หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูดในเด็กทีมี่
ภาษาและการพูดล่าช้า 

๓ (๓-๐-๖) 

RACD 302 Principles of assessment and intervention in 
children with delayed speech and language 
development  

  

วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๑ รมผส ๒๐๕ และรมผส ๒๐๙   
กระบวนการประเมิน วินิจฉัยความสามารถทางภาษาและการพูด การสังเกตพฤติกรรม 

การรวบรวมข้อมูล ทางภาษาและการพูด จากสาเหตุต่าง ๆ เทคนิคการสัมภาษณ์ การประเมิน การแปลผล
จากการใช้แบบทดสอบ กลยุทธ์และโปรแกรมส าหรับกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูด  

The processes of assessment,  diagnosis of language and speech abilities, 
behavioral observation, information gathering, interviewing techniques, standardized 
measurement interpreting , strategies and speech language intervention programs    
 
รมผส ๓๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 311 Clinical practicum in audiology 1   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๑   

ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการตรวจวัดการได้ยินในผู้ป่วยที่มี
ปัญหาไม่ซับซ้อนในคลินิก ฝึกการซักประวัติ การบันทึกผล รายงานผลการตรวจ การดูแลเครื่องมือในการ
ตรวจการได้ยิน  

Under supervision, clinical practice in pure tone and speech audiometry, 
history taking, recording, reporting, calibration of hearing instruments  
 

รมผส ๓๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 312 Clinical practicum in audiology 2   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๓๑๑   

ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในคลินิกตรวจการได้ยิน ตรวจการ
ได้ยินแบบป้องกันเสียงข้ามฟาก การบันทึกผล แปลผลการตรวจ และดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจการได้
ยิน  
                   Under supervision, clinical practice in masking audiometry, record, 
interpretation, calibration of hearing instruments 
 
 
 
 



 
 

รมผส ๓๑๓ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 313 Clinical practicum in speech and language 

pathology 1 
  

วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๒ รมผส ๒๐๓ รมผส ๒๐๕ รมผส ๒๐๗ และรมผส 
๒๐๙ 

  

ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ นักศึกษาสังเกตการณ์ วิธีการวินิจฉัย วิธีการแก้ไขความ
ผิดปกติของภาษาและการพูดแบบต่างๆ การเขียนรายงาน รายละเอียดที่ได้จากการสังเกต ฝึกซักประวัติ ฝึก
การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย การน าเสนอ  

Under supervision, observations in the evaluation and management of 
speech and language disorders, reports, presentations, history taking and client interaction  

 
รมผส ๓๑๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 314 Clinical practicum in speech and language 

pathology 2 
  

วิชาบังคับก่อน : รมผส ๓๑๓   
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวินิจฉัย วางแผนการสอน แก้ไขการ

พูดไม่ชัด จากระบบเสียงและหน้าที่การท างานของอวัยวะที่ใช้ในการพูดผิดปกติ กระตุ้นพัฒนาการทาง
ภาษาและการพูด ในเด็กท่ีมีภาษาล่าช้า 

Under supervision clinical practice in the evaluation and management of 
phonological and articulation disorders, speech and language stimulation in children with 
speech and language delayed 

  
รมผส ๓๑๕ ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง ๒ (๐-๖-๒) 
RACD 315 Aural rehabilitation clinic practicum    
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๑ รมผส ๓๐๑    

ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการฝึกฟังในเด็กหูพิการ การเขียน
แผนการฝึก การติดตามและประเมินพัฒนาการของการฟัง การออกเสียง การใช้ภาษาและการพูดของเด็กหู
พิการ ในความดูแลของอาจารย์ 

Under supervision, clinical practice in auditory training, preparation and 
plans for training corresponding to development and evaluation of listening skill, voice, 
language and speech production in children with hearing impairment  
 
 
 



 
 

รมผส ๔๐๑ การให้ค าปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้น
แนะน า 

๓ (๓-๐-๖) 

RACD 401 Introduction to counseling for individual with 
communication disorders 

  

วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๑   
ค าจ ากัดความ หลักมูลการให้ค าปรึกษา ทฤษฎี เทคนิค การให้ค าปรึกษา แก่ผู้ป่วย 

ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้อง  
Definition, foundations of counseling, theories, techniques, clinical  

applications for children,  families and related members.  
 

รมผส ๔๐๗ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ๒ (๒-๐-๔) 
RACD 407 Professional laws and ethics      
วิชาบังคับก่อน : -   

ประวัติของวิชาชีพ พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ จริยธรรมส าหรับการประกอบวิชาชีพ วิเคราะห์กรณีศึกษา 
เสนอแนะแนวทางแก้ไข 

History of the communication disorders profession, law, regulations, 
professional ethics, individual and professional roles,  analysis and problem solving using 
case studies 
 

รมผส ๔๐๘ หัวข้อพิเศษ ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 408 Special topics   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๕ รมผส ๒๐๖ รมผส ๒๐๙ รมผส ๒๑๑ รมผส ๒๑๒ รมผส ๓๐๒ 

รมผส ๓๐๔ รมผส ๓๐๖ รมผส ๓๐๗ รมผส ๔๐๓ รมผส ๔๐๔ 
การศึกษาหัวข้อที่สนใจที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ใน

ความดูแลของอาจารย์  
Study in special topics related to communication disorders under 

supervision 
 
 
 
 
 



 
 

วิชาเอก 
-  เอกแก้ไขการได้ยิน                                                     (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมผส ๓๐๔ การวัดการได้ยินแบบพิเศษ ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 304 Special audiometry   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๑ และ รมผส ๓๑๑   

ความรู้เรื่องการตรวจทางการได้ยินแบบพิเศษเพ่ือแยกต าแหน่งพยาธิสภาพ ความรู้เรื่อง
การตรวจพิเศษทางโสตสัมผัสวิทยาขั้นพ้ืนฐาน (special audiometry)  การตรวจการท างานของหูชั้นกลาง 
การตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน การบันทึก และรายงานผลการตรวจ  

Knowledge  of   special test for differential diagnosis,  acoustic immittance 
measurement, otoacoustic emissions,  recording and reporting   
    
รมผส ๓๐๕ หลักการของเครื่องช่วยฟัง ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 305 Principles of hearing aids   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๑ และรมผส ๓๑๑   
                 ค าจ ากัดความ ส่วนประกอบ  หลักการขยายเสียง ชนิดของเครื่องช่วยฟัง การเลือกเครื่องช่วย
ฟัง วิธีประเมิน การแนะน าวิธีใช้  เก็บรักษา การทดสอบเครื่องช่วยฟัง การแก้ปัญหา การท าแบบพิมพ์หู
ส าหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่  
                 Definition , hearing aid components, principles of amplification, type of 
hearing aid, hearing aid fitting and evaluation, hearing aid selection, hearing aid 
measurement, trouble-shooting, maintenance, ear mold selection and ear impression 
taking in adults 
 
รมผส ๔๐๒ การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยินขั้นแนะน า ๓ (๒-๓-๕) 
RACD 402 Introduction to evoked potential measurement   
วิชาบังคับก่อน : ๒๐๗ รมผส ๒๑๑ รมผส ๓๐๔ รมผส ๓๑๑ และรมผส ๓๑๒   

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยิน เครื่องมือที่ใช้ 
การให้ค าแนะน าผู้ป่วย การตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory brain stem evoked potential 
response; ABR), การตรวจคลื่นไฟฟ้าของหูชั้นใน (Electro cochleography: ECochG) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาท(ABR, ECochG) ภายใต้การควบคุมของอาจารย์  

Basic knowledge of evoked potential test, equipment, instructions, testing 
of ABR, ECochG in adults, clinical practice under supervision  
 
 
 



 
 

รมผส ๔๐๕ การอนุรักษ์การได้ยิน ๓ (๒-๓-๕) 
RACD 405 Hearing conservation   
วิชาบังคับก่อน : รมผส๒๑๑ และ รมผส ๓๑๑   

อันตรายจากมลพิษทางเสียง เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีตรวจวัดระดับเสียง วิธีประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านเสียง กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อเสนอแนะและเทศบัญญัติด้านมลภาวะทางเสียงของ
ประเทศไทย และต่างประเทศ การควบคุมเสียง อุปกรณ์ป้องกันเสียง การตรวจวัดการได้ยินในชุมชน การ
จัดระเบียบข้อมูล การส่งต่อผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน การให้ค าปรึกษาในชุมชนเกี่ยวกับการได้ยิน การสร้าง
โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานที่ประกอบการ และชุมชน  

Hazardous noise, sound level meter, noise measurement, evaluation of 
effects of noise, laws, regulations, noise control, hearing protection devices, measurement 
of hearing, records keeping and referral criteria, community counseling, establishing a 
hearing conservation program   
 

รมผส ๔๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 411 Clinical practicum in audiology 3   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๑ รมสน ๓๐๔ รมผส ๓๑๑ และรมผส ๓๑๒   

ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการตรวจทางโสตสัมผัสวิทยาแบบพิเศษ
ขั้นพ้ืนฐาน (special audiometry)  การตรวจการท างานของหูชั้นกลาง การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็ก 
การบันทึก และรายงานผลการตรวจ  

Under supervision, clinical practice in special audiometry, acoustic 
immittance measurement, new born hearing screening, recording and reporting 
 
รมผส ๔๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกเครื่องช่วยฟัง ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 412 Hearing aid clinic practicum   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๑๑ รมผส ๓๐๔ รมผส ๓๐๕ รมผส ๓๑๑ และ 

รมผส ๓๑๒ 
  

ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ นักศึกษาฝึกการประเมินเครื่องช่วยฟัง หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาเลือกเครื่อง แนะน าวิธีการใช้ การเก็บรักษา การพิมพ์แบบหูให้ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการได้ยิน 
การให้ค าปรึกษา  

Under supervision,  clinical practice in hearing aid measurements, 
selections and fitting, counseling in hearing aid operation, maintenance, practice ear 
impression taking, counseling in adult 

  
 



 
 

รมผส ๔๑๓ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๔ ๔ (๐-๑๒-๔) 
RACD 413 Internship: clinic practicum in audiology 4   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๓๑๑ รมผส ๓๑๒  รมผส ๓๑๕ รมผส ๔๑๑ และรมผส ๔๑๒ 

ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติ คลินิกตรวจการได้ยินแบบบูรณาการ 
การวินิจฉัย ฟื้นฟูทางการได้ยิน การให้ค าปรึกษา  

Under supervision, integrated clinical audiological practice in differential 
diagnosis, (re)-habilitation, counseling and management  
 
เอกแก้ไขการพูด                                                           (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
รมผส ๓๐๖ ปัญหาทางการเรียนรู้และภาวะปัญญาอ่อน ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 306 Language learning disabilities in school-age 

children and mental retardation children 
  

วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๕ รมผส ๒๐๙ และรมผส ๓๐๒   
ลักษณะของผู้มีปัญหาทางการเรียนรู้ และเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน สาเหตุ                

การวินิจฉัย การกระตุ้นทางภาษาและการพูด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
และเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน  

Characteristics of language learning disabilities and mental retardation, 
causes, diagnosis, intervention, research related to language learning disabilities and 
mental retardation 
 
รมผส ๓๐๗ ภาษาและการพูดในเด็กกลุ่มอาการออทิสติก ๓ (๓-๐-๖) 
RACD 307 Speech and language in autistic children   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๕ รมผส ๒๐๙ และรมผส ๓๐๒   

ลักษณะ สาเหตุ การวินิจฉัย  การกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูด การค้นคว้าวิจัย
ที่เก่ียวข้อง  

Characteristics, cause, diagnosis,  language and speech stimulation in 
autistic children, study of related research 
 
รมผส ๔๐๓ ความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านระบบประสาทขั้น

แนะน า 
๓ (๓-๐-๖) 

RACD 403 Introduction neurogenic communication disorders   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๕ รมผส ๒๐๗ รมผส ๒๐๙ และรมผส ๓๐๒   

ลักษณะ การวินิจฉัย การรักษาความผิดปกติด้านการสื่อความหมายในเด็กและผู้ใหญ่ที่มี
ปัญหาด้านระบบประสาท อะเฟเซีย ภาวะสมองพิการ ความผิดปกติของการพูดเนื่องจากความบกพร่องของ



 
 

ระบบประสาทควบคุมการพูดและความผิดปกติท่ีเกี่ยวข้อง 
Characteristic, diagnosis, treatment in children and adult with neurological 

communication disorders, aphasia , cerebral palsy,  motor speech disorders and related 
disorders 
 

รมผส ๔๐๔ เสียงผิดปกติขั้นแนะน า ๓ (๒-๓-๕) 
RACD 404 Introduction to voice disorders   
วิชาบังคับก่อน : รมผส ๒๐๔ รมผส ๒๐๗ และรมผส ๒๐๙    

ลักษณะ สาเหตุ การวินิจฉัย การรักษาความผิดปกติของการพูดในผู้ที่มีเสียงผิดปกติ ผู้ที่มี
ภาวะเพดานโหว่ 

Characteristics, causes, diagnosis, assessment, and management of 
individuals with voice disorders and cleft palate 
 

รมผส ๔๑๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 414 Clinical practicum in speech and language 

pathology 3 
  

วิชาบังคับก่อน : รมผส ๓๑๓ และ รมผส ๓๑๔   
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวินิจฉัย วางแผนการสอน แก้ไข

ความผิดปกติทางภาษาและการพูดของผู้ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ภาวะปัญญาอ่อน เด็กกลุ่มอาการออทิ
สติก  

Under supervision, clinical practice in diagnosis, planning and intervention 
of speech and language disorders in children with learning disabilities, mental retardation, 
autism  
 

รมผส ๔๑๕ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔ ๓ (๐-๙-๓) 
RACD 415 Clinical practicum in speech and language 

pathology 4 
  

วิชาบังคับก่อน : รมผส ๓๐๖ รมผส ๓๐๗ และรมผส ๓๑๔   
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวินิจฉัย วางแผนการสอน แก้ไข

ความผิดปกติทางภาษาและการพูดของผู้ที่มีภาวะปัญญาอ่อน เด็กกลุ่มอาการออทิสติก เด็กสมองพิการ  
ความผิดปกติทางภาษาและการพูดประเภทอ่ืน ๆ  

Under supervision, clinical practice in diagnostic evaluation, planning 
treatment procedures for  children with mental retardation, autism, cerebral palsy, and 
others related  



 
 

รมผส ๔๑๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๕ ๔ (๐-๑๒-๔) 
RACD 416 Internship: clinical practicum in speech and 

language pathology 5 
  

วิชาบังคับก่อน : รมผส ๔๑๕   
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกภาษาและการพูดแบบ

บูรณาการ วินิจฉัย แก้ไข ฟ้ืนฟูและให้ค าแนะน าด้านการสื่อความหมาย 
  Under supervision, integrated clinical practice with hand-on experience in 
the evaluation, intervention and counseling in communication disorders  
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
กจสว ๑๐๑ การบริหารและการจัดการทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
MGID 101 Administration and general management      
วิชาบังคับก่อน : -   

การจัดการขั้นแนะน า แนวคิดทางการจัดการหลักการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร 
การจัดคนเข้าท างาน การอ านวยการ การควบคุม วิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะน า อุปสงค-์อุปทาน ดลุยภาพความ
ยืดหยุ่นและการจัดประเภทสนิค้า ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทนุการผลิต บัญชีรายได้ประชาชาติ ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นทางดา้นการเงิน การวางแผนการเงิน การอ่านงบการเงิน อัตราส่วนที่
ส าคัญทางการเงิน การลงทนุ การกระจายการลงทุน  

Introduction to management, management concepts, principles of 
management, planning, organizing, staffing, directing, controlling, Introduction to 
economics, demand-supply, equilibrium, elasticity and category of goods, market system in 
economics, production cost, national income account, economic growth, elementary 
finance, financial planning, how to read financial statements, the important financial ratios, 
investment, investment diversification 
 

พสสศ ๑๐๑ การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี ๓ (๓-๐-๖) 
PBPS 101 Conflict transformation by peaceful means     
วิชาบังคับก่อน : -   

ทฤษฎีความขัดแย้ง การป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง การวิเคราะห์ความขัดแย้ง การ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้ง ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การสื่อสารเพื่อสันติ การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่าง
ลึกซึ้ง การไกล่เกลี่ยแบบมีสติ ความขัดแย้งในมุมมองศาสนา ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง กรณีศึกษาความขัดแย้ง
และการใช้สันติวิธี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Theory of conflict, prevention of violent conflict, conflict analysis, conflict 
transformation, restorative justice, peace communication, deep-listening dialogue, mindful 



 
 

meditation, conflict from religious perspectives, non-violent actions, case studies of conflict 
and the use of nonviolence in the southern border provinces 
 

สมสค ๑๐๑ ธรรมาภิบาลกับสังคม ๒ ((๒-๐-๔) 
SHSS 101 Good governance and society   
วิชาบังคับก่อน : -   

ค าจ ากัดความ และหลักการธรรมาภิบาลที่ดีในระดับต่างๆ ระดับโลก ประเทศ องค์กร และ
ระดับท้องถิ่น ความเข้าใจถึงความพ่ึงพากันระหว่างธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทางสู่การสร้างและรับระบบธรรมาภิบาลที่ดีในสังคมไทย 

Definitions and principles of good governance in different levels: global, 
country, corporation, and local. Understanding dependencies among governance, 
democracy, and economic and society development. Ways to establish and foster good 
governance system in the thai societies 
 

สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 144 Principle of communication   
วิชาบังคับก่อน : -   

ความส าคัญของการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร วิธีการถ่ายทอดความเข้าใจ การใช้
ภาษา พฤติกรรมของผู้สื่อสารกับผู้รับสื่อสาร บุคลิกภาพของบุคคลที่มีต่อการสื่อสาร การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ในการสื่อสาร 

The importance of communication information transferring understanding 
language usage behavior of sender and receiver personality and communication effective 
communication problems in communication  

๓.๒  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

๑. นางกาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา 
   ๓๓๐๙๙๐๐๔๓xxxx  ** 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., ศศ.ม.  
(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 

๒. นางสาวนิตยา เกษมโกสินทร์ 
    ๓๑๑๙๙๐๐๑๓xxxx ** 

อาจารย์ วท.บ., ศศ.ม.  
(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 

๓. นางปาริชาต คุณาธรรมรักษ์ 
    ๕๑๐๐๙๐๐๐๒xxxx  * 

อาจารย์  วท.บ., ศศ.ม.  
(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 

๔. นางสาวพรจิต จิตรถเวช 
    ๓๑๐๑๒๐๐๙๘xxxx  * 

อาจารย์  ศศ.บ., M.A.(Communicative Disorders 
and Sciences) 



 
 

๕. นางรัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล 
    ๓๑๐๒๐๐๒๐๐xxxx  ** 

อาจารย์ วท.บ., ศศ.ม.  
(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 

๖. นางสาวรดา  ดารา 
    ๓๖๕๙๙๐๐๐๑xxxx  ** 

อาจารย์ วท.บ. ศศ.ม.  
(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 

๗. นางวรวรรณ วัฒนาวงศ์สวา่ง 
    ๓๒๐๐๑๐๐๗๐xxxx  **  

อาจารย์ ศศ.บ., ศศ.ม.  
(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 

๘. นางสาวสุวิมล รื่นเจริญ 
    ๓๒๔๙๙๐๐๑๒xxxx  * 

อาจารย์ พย.บ. ศศ.ม.  
(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ** อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๓.๒.๒ อาจารย์ประจ าจากคณะต่างๆ ดังนี้ 
    (๑)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    จ านวน ๑๑๐ คน 
    (๒)  คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จ านวน  ๗๓ คน 
    (๓)  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    จ านวน  ๒๙ คน 
    (๕)  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  จ านวน  ๓๐ คน 

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 
   (๑)  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      จ านวน ๒ คน 

    (๒)  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช     จ านวน ๒ คน 
    (๓)  สถาบันประสาทวิทยา      จ านวน ๑ คน 
    (๔)  กระทรวงสาธารณสุข      จ านวน ๑๖ คน 
 

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไม่มี 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         ไม่มี 

๔.๒ ช่วงเวลา  
         ไม่มี 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
 ไม่มี 

 
๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ไม่มี 

๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
ไม่มี 



 
 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
ไม่มี 

๕.๓  ช่วงเวลา  
ไม่มี 

๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 
ไม่มี 

๕.๕  การเตรียมการ  
ไม่มี 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล   
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

๑.ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง -แนะวิธีการสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
-มอบหมายงานให้นักศึกษาไปค้นคว้าและน าเสนอผลงาน 

๒ จิตอาสา -กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคม 
 

๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

 ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(๑) มีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตลอดจนสิทธิมนุษยชน 
  (๒) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

(๓) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (๑) เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (๒) อภิปรายกลุ่ม ให้เห็นถึงปัญหาอื่นๆ ของผู้ป่วยนอกเหนือจากปัญหาด้านการสื่อ
ความหมาย 

(๓) บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง เรียนจากบทบาทสมมติ กรณีศึกษาท่ีครอบคลุมประเด็น
และปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการด ารงชีวิต 
           (๔) จัดและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
           (๕) อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและ
ภายหลังส าเร็จการศึกษา โดย 

(๑) ประเมินระหว่างเรียนโดยอาจารย์ อาจารย์จากแหล่งฝึกประเมินนักศึกษา จากการเข้า
ชั้นเรียนของนักศึกษา ส่งงานตามท่ีมอบหมาย ผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน จากการสังเกต
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม แบบบันทึก แบบสอบถาม แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ประเมินภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บัณฑิตประเมินตนเอง ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ 

 



 
 

๒.๒ ความรู้ 
 ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (๑) หลักการและทฤษฎีวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๒) สาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการแก้ไขการได้ยินและการแก้ไขการพูด 

(๓) สาระส าคัญของกระบวนการให้บริการและการน าไปใช้ 
(๔) วัฒนธรรมและสังคมโลกท่ีมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพทางการได้ยินและการสื่อสาร 
(๕) บูรณการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(๖) มีความรู้ด้านการศึกษาวิจัยด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ด้านความผิดปกติของการสื่อ

ความหมายที่เก่ียวข้องกับการแพทย์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและการบริการ 
(๗) กฎหมายวิชาชีพ 
(๘) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานท าให้เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติแวดล้อมและความ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อาทิ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และภาษา 
 ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (๑) เน้นการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(๒) การบรรยายร่วมกับการอภิปราย 
(๓) เรียนกลุ่มย่อย การค้นคว้า การวิเคราะห์ และท ากรณีศึกษา 
(๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ให้มีประสบการณ์ตรง 
(๕) มอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีค้นหาข้อมูลจาก

แหล่งความรู้ต่าง ๆ 
(๖) ใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
(๗) การน าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

 ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (๑) การสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ 

(๒) รายงานการศึกษาค้นคว้า  
(๓) การท าโครงการ และการน าเสนอปากเปล่า 
(๔) การสอบใบประกอบโรคศิลปะ 
(๕) ประเมินความรู้ ความสามารถของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
 ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (๑) สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและ
ความรู้ด้านอื่นๆ ได ้

  (๒) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การ
ท างาน และการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

(๓) สามารถน าข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ 

(๔) สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพ 

(๕) ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน สามารถวางแผนและแสวงหาวิธีการ
สร้างและพัฒนา 
 ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(๑) การอภิปราย เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทั้งระดับ
บุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการแก้ไขการได้ยินและการแก้ไขการ
พูด 

(๒) กรณีศึกษา การสังเกตและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(๓) มอบหมายงาน 

 ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) รายงานผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) สังเกตพฤติกรรมขณะฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 
(๓) สอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชา วัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์จริง 
๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๑) สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมวิชาชีพ 
และผู้บังคับบัญชา 

(๒) สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีม 
(๓) สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร 
(๔) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  (๑) มอบหมายงานหรือผู้ป่วยในความรับผิดชอบเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมทีมสุขภาพ 

(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีมเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

(๓) เรียนกลุ่มย่อย และอภิปราย 
 



 
 

๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(๑) การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

(๒) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค ์
                (๓) การประเมินจากผลงานกลุ่มและรายงาน 
                (๔) สอบปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชา 

๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผลและน ามาใช้ในการวางแนวทางใน
การแก้ปัญหาหรือให้บริการอย่างเหมาะสม 

(๒) สืบค้นข้อมูล เลือก และ น าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
(๔) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งอ่านวารสารและต าราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ  
(๕) สามารถรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ อีก

ทั้งสามารถตอบค าถาม อธิบาย ให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม  
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอน ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน

ในกลุ่มผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
(๒) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือก

สารสนเทศ รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ และฝึกทักษะการน าเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(๓) มอบหมายงานเพื่อฝึกทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลเชิงตัวเลข 

๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                (๑) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด และการเขียน 
                (๒) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การท ารายงานกรณีศึกษา การ
วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการศึกษาวิจัย หรือ/และการศึกษาอิสระ 
                (๓) คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย  



 
 

๒.๖ ด้านทักษะพิสัย 
๒.๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

  สามารถปฏิบัติงานด้านการแก้ไขการได้ยินและการแก้ไขการพูด 
(๑) ซักประวัติผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
(๒) ประยุกต์ความรู้และศิลปะในการสื่อสาร ในการประเมิน บ าบัด ฟื้นฟู แก่ผู้ป่วย

ครอบครัว และชุมชนในขอบเขตความสามารถในวิชาชีพ 
(๓) การตรวจและแปลผล การให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการแก้ไขการได้ยินและการแก้ไข

การพูด ได้อย่างเหมาะสม  
๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางคลินิก 

                    (๑) การสอนสาธิต 
                    (๒) การฝึกปฏิบัติโดยนักศึกษาสลับกันตรวจวินิจฉัย 
                    (๓) การแสดงบทบาทสมมติ 
                    (๔) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
                    (๕) การฝึกปฏิบัติกับคนไข้จริงในสถานบริการสุขภาพ 
                    (๖) กรณีศึกษา 

๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางคลินิก 
             (๑) สังเกตพฤติกรรมทุกขั้นตอนของทักษะทางคลินิก 
             (๒) สอบภาคปฏิบัติการในคลินิก 
             (๓) คุณภาพของรายงาน 

                    (๔) การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บริการ อาจารย์ อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ 
 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

รายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่๕.     หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๕๒ ก าหนดการให้เกรดและการตัดสินผล ดังนี้ 
๑.๑ การประเมินภาคทฤษฎี ได้แก่ การสอบชนิดต่างๆได้แก่ การสอบ multiple choice 

question (MCQ) modified essay question (MEQ) และ short answer question (SAQ)  
๑.๒ การประเมินภาคปฏิบัติ ได้แก่ การประเมินการปฏิบัติงานโดยการสังเกตพฤติกรรม  (direct 

observation) การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง 
๑.๓ การประเมินด้านเจตคติ ใช้แบบฟอร์มการประเมินผลเจตคตโิดยการสังเกตของอาจารย์  

เงื่อนไขและการตัดสินผลการศึกษา 
๑. กรณีนักศึกษาขาดเรียนทั้งในชั้นเรียนและ/หรือการปฏิบัติงานเกินร้อยละ ๒๐ โดยไม่ได้รับ

อนุญาต หรือไม่มีเหตุอันควร จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสอบยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็น กรรมการ
การศึกษาหลักสูตร จะพิจารณาเป็นรายบุคคล 

๒. ในกรณีที่การประเมินมิติด้านเจตคติ ในรายวิชาปฏิบัติ กรณีที่ไม่ผ่านจะได้สัญลักษณ์ U จะไม่
พิจารณาคะแนนในมิติด้านอ่ืนๆ โดยถือว่าไม่ผ่านการประเมินรายวิชานี้ และได้เกรด F ต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ า 

การตัดสินการประเมินด้านเจตคติท าด้วย สัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 

O ดีเด่น (Outstanding) 
S น่าพอใจ (Satisfactory) 
M ควรปรับปรุง (Marginal) 

ตัวอย่าง 
๑. มาสายเกิน ๑๕ นาที ๓ ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ครั้งที่ ๑,๒ ตักเตือนทางวาจา 
ครั้งที่ ๓ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และได้สัญลักษณ์ M 

๒. ขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่มีเหตุผลอันสมควร 
๓. ฝ่าฝืนระเบียบ ของภาควิชาฯ คณะฯ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสมทบ และ

โรงพยาบาลชุมชน 
๔. มีกิริยามารยาท หรือ ความประพฤติไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกายไม่

เรียบร้อย คุย หลับ คุยโทรศัพท์ในห้องเรียนเป็นประจ า ฯลฯ 
 
 



 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
U ไม่น่าพอใจ (Unsatisfactory) 

ตัวอย่าง: 
๑. ติด M (ได้รับการตักเตือนจากอาจารย์ และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้

นักศึกษารับทราบ) และไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 
๒. บิดเบือนข้อมูล 
๓. ไม่รับผิดชอบผู้ป่วยหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ฝ่าฝืนระเบียบของภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสมทบ 
๕. ปลอมลายเซ็นและเอกสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ 
๖. ขาดเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่มีเหตุผลอันสมควร 
๗. ทุจริตการสอบ 
๘. ลักทรัพย์ 
๙. จงใจละเมิดสิทธิผู้ป่วยหรือเจตนาท าเวชปฏิบัติโดยที่ผู้ป่วยเดือดร้อนหรือไม่

ยินยอม 
๑๐. มีความประพฤติที่ก่อเกิดผลเสียหายต่อผู้อื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
๓. การตัดสิน 

๓.๑ คะแนนรายวิชาทฤษฎี มีแต้มประจ าไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เป็นการประเมินผลว่า ได้ 
หรือ ผ่าน ในแต่ละรายวิชา กรณีที่มีแต้มประจ า ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ ในแต่ละรายวิชาถือว่ามี
ความรู้ความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์ ถ้าจะตัดสินการประเมินผลเป็นอย่างอ่ืน ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจ าคณะ ใน
กรณีให้สอบแก้ตัว เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะให้สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ าไม่เกิน ๒.๐๐  

     ๓.๒ คะแนนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่า C 
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

๒.๑ มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในจ านวน ๓ ใน ๔ คน 
๒.๒ คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการ

ทวนสอบก าหนด 
๒.๓ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ที่ นักศึกษา

ได้รับมอบหมาย 
๒.๔ คณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาการตรวจสอบแบบฟอร์มการให้คะแนนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบการเขียนรายงานผู้ป่วย การเขียนกรณีศึกษา ที่นักศึกษาท าเพ่ือขอรับการประเมิน 
 



 
 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
๓.๑ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

๓.๑.๑ เป็นผู้มีเจตคติและความประพฤติดีเหมาะสม 
๓.๑.๒ สอบผ่านทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร 
๓.๑.๓ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่๖. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะต้น

สังกัด ตลอดจนหลักสูตรที่ท าการสอน 
๑.๒ อาจารย์ใหม่เข้าฝึกอบรมด้านศึกษาศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ  
๑.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอน

และการท าวิจัย โดยจะสนับสนุนในการฝึกอบรม ดูงานวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
ตลอดจนการลาศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 
๒.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

                  ๒.๑.๑ เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

                  ๒.๑.๒  สนับสนุนอาจารย์ในการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะวิชาชีพและวิชาการ ด้วยการส่งไป
ฝึกอบรม ดูงานวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

                  ๒.๒.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

                  ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการทั้งประเภทผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เพ่ือเผยแพร่ 
                  ๒.๒.๓ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและ/
หรือคณะ 

                  ๒.๒.๔ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและ/หรือคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่๗.   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.  การบริหารหลักสูตร 
๑.๑ มีระบบกลไกในระดับคณะในการดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการและควบคุมการด าเนินการ

จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการก าหนดแผนงานและมีการจัดงบประมาณเพ่ือ
พัฒนางานด้านการศึกษาอย่างพอเพียงที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีการจัดท าประมวล
การสอนทุกรายวิชา มีการจัดทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาทุกรายวิชา มีการก าหนดแผนงานและ
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย์ 

๑.๒ ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและ
มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ทั้งที่เป็นการประเมินผลการเรียนการ
สอนของนักศึกษา และผลการสอนของอาจารย์ 

๑.๓ ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

๑.๔ มีการประเมินและทบทวนเพ่ือปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๕ ปี 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องรับกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 

 

๒.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

              ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนและสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่การจัดซื้อต ารา 
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอกับการเรียนการสอนในชั้น
เรียน สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

      ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
                ๒.๒.๑ ด้านสถานที่  

๒.๒.๑.๑ วิทยาเขตศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  

๒.๒.๑.๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 
นักศึกษาปีที่ ๒-๔  

    ๒.๒.๒ แหล่งสืบค้นความรู้ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๒.๒.๒.๑ หอสมุดกลาง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๒.๒.๒.๒ ห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๒.๒.๒.๓ ห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 



 
 

   ๒.๒.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ  
  ๒.๒.๓.๑ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 

  ๒.๒.๓.๒ สื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียนเช่น โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์  
๒.๒.๓.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการฝึกทักษะทางด้าน

การตรวจการได้ยินและแก้ไขการพูด  
๒.๒.๓.๔ ผู้ป่วยที่มีความหลากหลายและซับซ้อนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
๒.๒.๓.๕ มีเครือข่ายเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์  

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
๒.๒.๓.๑ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการ

เรียนการสอนของภาควิชาฯ  
๒.๒.๓.๒ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอสื่อและต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อภาควิชาฯ  
๒.๒.๓.๓ ภาควิชาฯ จัดท างบประมาณเพ่ือยื่นเสนอต่อคณะกรรมการวางแผนจัดหาและ

ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะเพ่ือรับการพิจารณาต่อไป  
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้และบุคลากรที่
รับผิดชอบทุกฝ่าย เพ่ือจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา   

 
๓. การบริหารคณาจารย ์

๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการด าเนินการเพ่ือรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยการกลั่นกรอง

คุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผลการสอบ
คัดเลือกนั้น ยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา จะต้องประชุมร่วมกันใน

การวางแผนจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทุกภาคการศึกษา และให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
             อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่ต่างจากความช านาญของคณาจารย์ประจ า เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และน าเสนอต่อประธาน
หลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 

 
 



 
 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

      มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สอดคล้องกับระเบียบการสรรหา
พนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน   

      มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้วยการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
โครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร ให้มีการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค 
วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 

 
๕. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

๕.๑ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
๕.๕.๑ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ให้ความรู้เรื่องแผนการเรียนการสอนของหลักสูตร

และวิธีการศึกษา  
     ๕.๑.๒ หลักสูตรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าในการวางแผนการเรียน การเลือก

และวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้  
               ๕.๑.๓ มีอาจารย์ที่รับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า
กิจกรรมแก่นักศึกษา 

๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
   นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรืออ่ืน ๆ โดยด าเนินการตามที่คณะประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์ เพื่อด าเนินการพิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าวตามความเหมาะสม  
 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

๖.๑ มีการประเมินผลความส าเร็จของการจัดหลักสูตร ว่าสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ/หรือสามารถศึกษาต่อ
ในขั้นสูงต่อไปได้ 

๖.๒ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต ทั้งในส่วนของตัวบัณฑิต และ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
ดูระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

 



 
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนิน หลักสูตร 

     

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา(ก าลังด าเนินการ) 

     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้าม)ีตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

- -      - - 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

- -    

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

- -    

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ 
ปีที่แล้ว 

- -    

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี)ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอนจาก
คณะฯ. อย่างน้อย ๑ ครั้ง หลังจากเริ่มปฎิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งอาจารย์ภายในระยะเวลา ๓ปี 
 

     



 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

     

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - - -  

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยว่า ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐ 

- - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่๘.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดย
อาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การ
ตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษามีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนโดยพิจารณาจาก ทักษะ
กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา และการประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การ
สังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตรฯ การทดสอบผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยนักศึกษา บัณฑิต คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตในความรับผิดชอบ และประเด็นที่ต้องมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 

 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คน (ควร
เป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้  
          ระดับ "ควรปรับปรุง" หมายถึง มีผลการด าเนินการไม่ครบ ๑๐ ข้อแรก  
          ระดับ "ดี" หมายถึง มีผลการด าเนินการครบ ๑๐ ข้อแรก  
          ระดับ "ดีมาก" หมายถึง มีผลการด าเนินการครบทุกข้อ  



 
 

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๓ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี  

 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูลผลส ารวจความต้องการของนักศึกษาต่อวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ง
ในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ได้ทันท ีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับ               
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ อย่างน้อยทุก ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 
 
 



 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรรายวิชา 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู ้ ๓.ทักษะทางปญัญา ๔.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.ทักษะพิสัย 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 
๑.หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                             
   ๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร ์                             
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัว่ไปเพื่อการพัฒนามนุษย ์                             
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์                             
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์                             
   ๑.๒ กลุ่มวิชาภาษา                             
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                             
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑                             
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒                             
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓                             
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔                             
ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพื่อการส่ือสาร                             
ศศภอ ๒๖๓ การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือสาร                             

ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอยา่งได้ผล                             

   ๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์                             
วทกว ๑๐๑ กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                             
วทคม ๑๑๒ เคมีทั่วไป                             
วทชว ๑๑๖ ชีววิทยาขั้นแนะน า                             
วทชว ๑๑๗ หลักมูลของชีวิต                             
ทสคพ ๑๕๕ การประยกุต์คอมพิวเตอร ์                             



 
 

รายวิชา ๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู ้ ๓.ทักษะทางปญัญา ๔.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.ทักษะพิสัย 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 
วทฟส ๑๕๙ ฟิสิกส์เบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                             
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได ้                             
วทสน ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน                             
๒.หมวดวชิาเฉพาะ                             
   ๒.๑ วชิาพื้นฐานวิชาชีพ                             
รมผส ๒๐๑ จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ                             
รมผส ๒๐๒ สัทศาสตร์                             
รมผส ๒๐๓ ภาษาศาสตร์                             
รมผส ๒๐๕ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและ

การพูด 
                            

รมผส ๒๑๐ ระบาดวิทยาของโรคที่สัมพันธ์กับความผิดปกติ
ของการส่ือความหมาย 

                            

รมผส ๒๑๓ ความรู้เรื่องคนพิการ                             
รมผส ๓๐๓ การศึกษาพิเศษขั้นแนะน า                             
รมผส ๔๐๖ ระเบียบวธิีวิจยัขั้นแนะน า                             
   ๒.๒ วชิาชีพ (แกน)                             
รมผส ๒๐๔ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกลไกการพูด

และการได้ยิน 
                            

รมผส ๒๐๖ พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการไดย้ิน                             
รมผส ๒๐๗ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบ

ประสาทที่สัมพันธก์ับความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย 

                            

รมผส ๒๐๘ โรคหู คอ จมกูที่สัมพันธก์ับความผิดปกติของ
การส่ือความหมาย 

                            



 
 

รายวิชา ๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู ้ ๓.ทักษะทางปญัญา ๔.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.ทักษะพิสัย 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 
รมผส ๒๐๙ ความผิดปกติของการส่ือความหมายขั้นแนะน า                             
รมผส ๒๑๑ หลักการของโสตสัมผัสวิทยา                             
รมผส ๒๑๒ พูดไม่ชัด                             
รมผส ๓๐๑ หลักการฟื้นฟูสมรรถภาพการฟัง                             
รมผส ๓๐๒ หลักการประเมิน แก้ไข พัฒนาภาษาและการพูด

ในเด็กที่มีภาษาและการพูดล่าช้า 
                            

รมผส ๓๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๑                             
รมผส ๓๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๒                             
รมผส ๓๑๓ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑                             
รมผส ๓๑๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒                             
รมผส ๓๑๕ ปฏิบัติงานคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพการฟงั                             
รมผส ๔๐๑ การให้ค าปรึกษาผู้มีความผิดปกติของการส่ือ

ความหมายขั้นแนะน า 
                            

รมผส ๔๐๗ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ                             
รมผส ๔๐๘ หัวข้อพิเศษ                             
   ๒.๓ วชิาเอก                             
         วิชาเอกแก้ไขการได้ยิน                             
รมผส ๓๐๔ การวัดการได้ยินแบบพิเศษ                             
รมผส ๓๐๕ หลักการของเครื่องช่วยฟัง                             
รมผส ๔๐๒ การตรวจคลื่นไฟฟ้าของระบบประสาทการได้ยิน

ขั้นแนะน า 
                            

รมผส ๔๐๕ การอนุรักษก์ารได้ยิน                             
รมผส ๔๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๓                             



 
 

รายวิชา ๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู ้ ๓.ทักษะทางปญัญา ๔.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรบัผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.ทักษะพิสัย 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ 
รมผส ๔๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกเครื่องช่วยฟัง                             
รมผส ๔๑๓ ปฏิบัติงานคลินิกการได้ยิน ๔                             
         วิชาเอกแก้ไขการพดู                             
รมผส ๓๐๖ ปัญหาทางการเรียนรู้และภาวะปัญญาออ่น                             
รมผส ๓๐๗ ภาษาและการพูดในเด็กกลุ่มอาการออทสิติก                             
รมผส ๔๐๓ ความผิดปกติของการส่ือความหมายด้านระบบ

ประสาทขั้นแนะน า 
                            

รมผส ๔๐๔ เสียงผิดปกติขั้นแนะน า                             
รมผส ๔๑๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓                             
รมผส ๔๑๕ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๔                             
รมผส ๔๑๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๕                             
   ๓. วิชาเลือกเสร ี                             
กจสว ๑๐๑ การบริหารและการจัดการทั่วไป                             
พสสศ ๑๐๑ การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี                             
สมสค ๑๐๔ ธรรมาภิบาลกับสังคม                             
สมสค ๑๔๔ หลักการส่ือสาร                             



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตรต่อค่านิยมองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล 
(Core Values Mahidol University) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ตรงกับค่านิยมมหาวิทยาลัยมหิดล 
 M A H I D O L 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม        
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณ  
      วิชาชีพ ตลอดจนสิทธิมนุษยชน 

       

๑.๒ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง   
      วิชาชีพ และสังคม 

       

๑.๓ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์        
๑.๔ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน        

๒. ด้านความรู้        
๒.๑ หลักการและทฤษฎีวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เก่ียวข้อง        
๒.๒ สาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการแก้ไขการได้ยินและ 
      การแก้ไขการพูด 

       

๒.๓ สาระส าคัญของกระบวนการในการให้บริการและการ 
      น าไปใช ้

       

๒.๔ วัฒนธรรมและสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ 
      ทางการได้ยินและการสื่อสาร 

       

๒.๕ บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์  
      อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       

๒.๖ มีความรู้ด้านการศึกษาวิจัยด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ด้าน 
      ความผิดปกติของการสื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
      การแพทย์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและการบริการ 

       

๓. ด้านทักษะทางปัญญา        
๓.๑ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ 
      องค์ความรู้ทางวิชาชีพได้ 

       

๓.๒ สามารถสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่เป็นประโยชน์มา 
      ประยุกต์ใช้เพื่อให้การท างานและการบริการได้อย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 

       

๓.๓ สามารถน าข้อมูล และหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง และแก้ไข 
      ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
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๓.๔ สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ  
      สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพ 

       

๓.๕ ตระหนักรู้ในศักยภาพและข้อควรพัฒนาของตน สามารถ 
      วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนา 

       

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ        
๔.๑ สามารถปรับตัวเชิงวิชาชพีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ  
      ผู้ใช้บริการ ผู้รว่มงาน ผู้ร่วมวิชาชีพและผู้บังคับบัญชา 

       

๔.๒ สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกในทีม        
๔.๓ สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการริเริ่มให้เกิดการ 
      เปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร 

       

๔.๔ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการ 
      พัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

       

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       

๕.๑ การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลมาใช้ 
      ในการวางแนวทางในการแก้ปัญหาหรือให้บริการอย่าง 
      เหมาะสม 

       

๕.๒ สืบค้นข้อมูล เลือก และน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้ 
      เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       

๕.๓ สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ แก่ 
      ผู้เกี่ยวข้อง 

       

๕.๔ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ 
      สถานการณ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งอ่าน 
      วารสารและต าราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ 

       

๕.๕ มีทักษะในการรับฟังปัญหา เข้าใจถึงความรู้สึกและความ 
     วิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติอีกท้ังสามารถตอบค าถาม   
     อธิบายให้ค าปรึกษา และค าแนะน า โดยเปิดโอกาสให้มีส่วน 
     ร่วมอย่างเหมาะสม 
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๖. ด้านทักษะพิสัย        
๖.๑ ซักประวัติผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม        
๖.๒ ประยุกต์ความรู้และศิลปะในการสื่อสาร ในการประเมิน 
บ าบัด ฟื้นฟู แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนในขอบเขต
ความสามารถในวิชาชีพ 

       

๖.๓ การตรวจและแปลผล ด้านการแก้ไขการได้ยินและการแก้ไข 
      การพูดได้อย่างเหมาะสม 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


