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๑ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 

ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ือความหมายและความผิดปกติของ 

การส่ือความหมาย  

 

    หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. ช่ือหลักสูตร 
           ภาษาไทย     :  วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

           ภาษาองักฤษ :  Master of  Science Program in Communication Disorders  

 

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
           ภาษาไทย         ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) 

                                ช่ือยอ  : วท.ม. (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) 

           ภาษาองักฤษ     ช่ือเต็ม : Master of Science (Communication Disorders) 

                                ช่ือยอ  : M.Sc. (Communication Disorders) 

 

๓. วิชาเอก                  :  (๑)  แกไขการพดู 

             :  (๒)  แกไขการไดยิน 

 

๔. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  :  ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต  

 

๕. รูปแบบของหลักสูตร    
          ๕.๑ รูปแบบ          :   หลักสูตรระดับปรญิญาโท                                                                                             

          ๕.๒ ภาษาท่ีใช       :   ภาษาไทย 

          ๕.๓ การรับเขาศึกษา   :   รบัเฉพาะนกัศึกษาไทย 

          ๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น     :   เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 

          ๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  :   ใหปรญิญาเพยีงสาขาวชิาเดียว 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
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     ๖.๑   หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๔    

     ๖.๒  เริ่มใชในภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๕    เปนตนไป  

     ๖.๓  คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๔        

            เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔   

     ๖.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๔๕๒ เมื่อวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๔  

 

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสตูรท่ีมคีณุภาพและมาตรฐาน :  หลักสูตรมีความพรอมในการ

เผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน 

ปการศึกษา  ๒๕๕๗  (หลังเปดสอน ๒ ป ) 

 

๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
       นกัเวชศาสตรการส่ือความหมาย (แกไขการพดู และแกไขการไดยิน) 

 

๙. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
ลําดับ 

เลขบตัรประจําตัวบตัรประชาชน 
ช่ือ–นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน:ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

๑.  x xxxx xxxx xxx 

รองศาสตราจารยกฤษณา เลิศสุขประเสริฐ 

 

ศศ.ม.(ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓ 

วท.บ. (พยาบาล)   

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๙ 

๒.  x xxxx xxxx xxx 

รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี ดีจงกิจ 

 

Ph.D. (Educational Administration)  

Illinois State University , USA:  ๒๕๔๒ 

ศศ.ม.(ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓ 

วท.บ. (พยาบาล)   

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๘ 

๓.  x xxxx xxxx xxx 

รองศาสตราจารย นพ.จันทรชัย เจรียงประเสริฐ 

 

M.Sc. (Audiological Medicine) 
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๓ 

 
ลําดับ 

เลขบตัรประจําตัวบตัรประชาชน 
ช่ือ–นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน:ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

(ILO, UCL, London) : 2537 

ว.ว. (ประสาทวทิยา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 

ศศ.ม. (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑ 

พ.บ. 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๖  

 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
      ใชอาคารสถานท่ีท่ีมีอยูแลวใน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ือความหมายและความผิดปกติของการ

ส่ือความหมาย และอาคารอืน่ ๆ ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
        ๑๑.๑ สถานการณหรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ           
        มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาความ

ผิดปกติของการสือ่ความหมาย เปนผูมีบทบาทสําคัญในการวินิจฉัย ฟนฟูสมรรถภาพผูทีม่ีความผิดปกติ

ของการสื่อความหมาย ที่จําเปนตองไดรับการดูแลโดยอาศัยเทคโนโลยีที่หลากหลาย ประกอบกับผล

การศึกษาคนควาวิจัยท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาศักยภาพของผูท่ีมีความผิดปกติของการสือ่ความหมาย ใหมี

คุณภาพชีวติท่ีด ีสามารถประกอบอาชีพ พึง่ตนเองได  

        ๑๑.๒ สถานการณหรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม        
      ความผิดปกติของการส่ือความหมายท่ีมีผลกระทบตอการเรียนรูการใชภาษาและการดําเนนิ

ชีวิตของมนุษยในปจจุบันมีผูท่ีมีความผิดปกติของการส่ือความหมาย เปนจํานวนมาก และหลายประเภท 

เชน ความพกิารทางการไดยิน ออทิสติก ปากแหวงเพดานโหว เสียงผิดปกติ  สมองพกิาร โรคหลอดเลือด

สมอง เปนตน วชิาความรูและศาสตรดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย จึงมีความสําคัญ

ในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพ ดํารงไวซึ่งภาษาและวัฒนธรรมอนัดีงามของชาติ ใหยั่งยืนตอไป 

 
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
        ๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร        
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๔ 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย เปน

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่เปดรับนักศึกษามาแลวกวา  ๓๐ ปและในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดเปดรับ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสือ่ความหมาย เพือ่ใหสอดคลอง 

กับความตองการของสังคม ดังนัน้จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงเนือ้หารายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต ใหมีความกาวหนาในระดับที่สูงขึ้น  เพื ่อรองรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสือ่ความหมาย  เพือ่พัฒนานักเวชศาสตรการสือ่ความหมาย ใหมี

ความรูทีทั่นสมัย กาวทันเทคโนโลย ี มีความสามารถในระดับสูง มีความชํานาญในการใหบริการวินิจฉัย 

แกไข ฟนฟ ูและฝกอบรม ดานความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

      ทางคณะฯ ไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อ

ความหมาย โดยมกีารปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิม่รายวิชาใหม ซึง่เปนการบูรณาการความรูในศาสตร

ดานนี้ ใหเขากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื ่อใหบัณฑิตที่จบไป มีความสามารถนําความรูเชิงบูรณาการ

ดังกลาว ไปประยุกตในการพัฒนาการบริการใหดียิ่งข้ึน 

        ๑๒.๒ ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลยั        
       หลักสูตรนี ้จะสงเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานความเปนเลิศทางศาสตรและ

นวัตกรรม เทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรจะมุงเนนใหนักศึกษามีความรู ในนวัตกรรม และเทคโนโลยี ดานความ

ผิดปกติของการส่ือความหมาย และสามารถนาํความรูดงักลาวไปประยุกตอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๑๓. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย   
ไมมี 

 

หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
      ๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร 
              หลักสูตรมุงเนนการพัฒนานักเวชศาสตรการสื่อความหมายใหมีความรู ความสามารถระดับ 

สูงขึน้ ในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มีความชํานาญในการ

ใหบรกิารตรวจประเมนิ วินิจฉัย บําบัด แกไข ฟนฟู และทําการวิจัยเพื่อใหเกิดองคความรูใหม เพือ่สงเสริม

สุขภาพและการปองกันความผิดปกติของการสือ่ความหมาย บูรณาการศาสตรดานความผิดปกติของการ

สือ่ความหมายกับศาสตรอืน่ได โดยเนนความมีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูรับบริการ และการ

ใหบริการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล  

      ๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร 
    ๑.๒.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒ 
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๕ 

            เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว มหาบัณฑิตมีความรูความสามารถ และ

คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้  

           (๑) ใชดุลยพินิจในการตรวจวินิจฉัย แกไข และฟนฟูสมรรถภาพของการไดยินและการ

พดู ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผูรบับรกิาร 

           (๒) สามารถเรยีนรูดวยตนเอง และติดตามความกาวหนาทางวชิาการ เทคโนโลยี และ

เครื่องมือใหม ตลอดจนการสรางนวัตกรรม แบบทดสอบ หรือเครื่องมือ นํามาประยุกตท้ังทางดานการ

ตรวจวินิจฉัย แกไข และการฟนฟูความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

           (๓) วิเคราะห วิจารณผลงานวิจัย และส่ิงตีพิมพ เสนอแนวความคิด และนํามาประยุกต

ในการบริการทางคลินิกรวมท้ังการศึกษาไดอยางเหมาะสม  

           (๔) มทัีกษะในการทํางานเปนทีม สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางเหมาะสม มีความ

รับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรบัมอบหมาย  

           (๕) ถายทอด หรอืนาํเสนอผลงานและส่ือสารไดอยางเหมาะสม กบับุคคลกลุมตางๆ 

ไดแกนักวิชาชีพ บุคลากรท่ีเกี่ยวของ ผูสนใจและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยีการ

ส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

           (๖) มคีวามคิดรเิริม่ในการทําวจัิย สามารถดําเนนิกระบวนการวจัิยไดอยางถูกตอง และ

สรางสรรคงานวิจัยดานความผิดปกติของการส่ือความหมาย  

               ๑.๒.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร  แผน ข 
               เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว มหาบัณฑิตมีความรูความสามารถ 

และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้  

              (๑) ใชดุลยพินิจในการตรวจวินิจฉัย แกไข และฟนฟูสมรรถภาพของการไดยินและ

การพดู ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผูรับบริการ 

              (๒) สามารถเรยีนรูดวยตนเอง และติดตามความกาวหนาทางวชิาการ เทคโนโลยี และ

เครื่องมือใหม ตลอดจนการสรางนวัตกรรม แบบทดสอบ หรือเครื่องมือ นํามาประยุกตท้ังทางดานการ

ตรวจวินิจฉัย แกไข และการฟนฟูความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

              (๓) วิเคราะห วิจารณผลงานวิจัย และส่ิงตีพิมพ เสนอแนวความคิด และนํามา

ประยุกตในการบรกิารทางคลินิกรวมท้ังการศึกษาไดอยางเหมาะสม  

              (๔) มทัีกษะในการทํางานเปนทีม สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางเหมาะสม มี

ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

              (๕) ถายทอด หรอืนาํเสนอผลงานและส่ือสารไดอยางเหมาะสม กบับุคคลกลุมตางๆ 

ไดแกนักวิชาชีพ บุคลากรท่ีเกี่ยวของ ผูสนใจและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยีการ

ส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    (๖) มคีวามสามารถในการวเิคราะหขอมลูจากการสืบคน การทบทวนวรรณกรรม  
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๖ 

การสังเคราะหแนวคิด การวจิารณ การสรปุ การเรยีบเรยีงบทความ การนาํเสนอรายงาน  

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนาปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

การประเมนิผลหลักสูตรเพือ่

รกัษามาตรฐานหลักสูตร 

(๑) ติดตามประเมนิหลักสูตร

อยางสม่ําเสมอ 

(๒) พฒันาหลักสูตรในดาน

คุณภาพทางวชิาการใหสอด 

คลองกบัมาตรฐานระดับสากล  

(๑) เอกสารปรบัปรงุหลักสูตร 

(๒) รายงานผลการประเมนิ

หลักสูตร 

การปรบัปรงุหลักสูตรใหมีความ

สอดคลองกบัความตองการของ

มหาบัณฑติและผูใชมหาบัณฑติ

ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยี 

(๑) สํารวจความตองการของ

มหาบัณฑติและผูใชมหาบัณฑติ

รวมท้ังติดตามการเปล่ียนแปลง 

ของเทคโนโลยี 

(๑) รายงานผลการประเมนิความ

พงึพอใจของมหาบัณฑิตและผูใช

มหาบัณฑิต ในดานทักษะ ความรู

ความ สามารถในการทํางานของ

มหาบัณฑติ โดยเฉล่ียในระดับดี 

การพฒันาบุคลากรดานการเรยีน

การสอนและบรกิารวชิาการใหมี

คุณภาพและมาตรฐานในระดับ

สากล 

 

(๑) สนบัสนนุใหบุคลากรศึกษา

ตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

(๒) บุคลากรเขารบัการฝก อบรม 

ดูงาน สัมมนา รวมประชุม

วิชาการในสาขาท่ีเกี่ยวของ 

(๓) สงเสริมใหบุคลากรออกไป

ใหบริการวิชาการแกสังคม 

ปรญิญาบัตร ประกาศนยีบตัร 

ใบรบัรอง การเขารวมอบรม 

สัมมนาหรือประชุมวิชาการ 

 

 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลกัสตูร 
  

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
    ๑.๑ ระบบ ใชระบบการจัดการศึกษาแบบหนวยกิตระบบทวภิาค 

    ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน - ไมมี-  

    ๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  -ไมม-ี 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
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๗ 

     ๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  จัดการเรยีนการสอนในวนั- เวลาราชการ 

     ๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
       ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ 

  (๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาความผิดปกติของการสื ่อ

ความหมาย หรอืสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  สาขาวชิาการแกไขการไดยิน  สาขาวชิาการแกไขการพดู  

สาขาอาชีวอนามยั สังคมสงเคราะห และการศึกษาพเิศษ เปนตน 

  (๒) ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๒.๕๐ 

  (๓) ผูสมัครเขาศึกษาท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวนี้ อาจไดรบัการพิจารณา

ใหสมัครเขารบัการคัดเลือกเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของประธานหลักสูตรและ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

       ๒.๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาในแผน ข  
  (๑ )  สํา เร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาความผิดปกติของการ ส่ือ                        

ความหมายหรอืสาขาวชิาท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  สาขาวชิาการแกไขการไดยิน   สาขาวชิาการแกไขการพดู  

สาขาอาชีวอนามยั สังคมสงเคราะห  และการศึกษาพเิศษ เปนตน 

  (๒) ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๒.๕๐ 

  (๓) มีประสบการณการทํางานในสาขาวิชาทีเ่กีย่วของกับความผิดปกติของการส่ือ

ความหมายอยางนอย ๒ ป โดยนับถึงวันสมัคร 

  (๔) ผูสมัครเขาศึกษาท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวนี้ อาจไดรบัการพิจารณา

ใหสมัครเขารบัการคัดเลือกเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของประธานหลักสูตรและ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

     ๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  ปญหาดานการใชภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

     ๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 
ปญหาของนกัศึกษาแรกเขา กลยุทธในการดําเนนิการแกไขปญหา 

ดานการใชภาษาองักฤษ ๑. รับเฉพาะนักศึกษาท่ีผานเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย  

๒. สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยใหนักศึกษามีการพัฒนา

ดานภาษา 

    -จัดใหมีการสอนเสริมภาษาอังกฤษรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย 

    -ฝกใหนกัศึกษาสนทนา อาน และนาํเสนอวารสารเปน 

     ภาษาองักฤษ 
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๘ 

 

     ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ในระยะ ๕ ป 
     การรับนักศึกษาหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข 

ปการศึกษา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข 

จํานวนท่ีคาดวาจะรับ ๘ - - - ๔ ๔ - - ๔ ๔ 

จํานวนสะสม - - ๘ - ๑๒ - ๔ ๔ ๘ ๘ 

จํานวนท่ีคาดวาจะจบ - - - - ๘ - - - ๔ ๔ 

 
     ๒.๖  งบประมาณตามแผน 

รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตร 
 ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) (ท่ีนกัศึกษาตองจาย) 
  คาหนวยกิต (ไดรับการจัดสรร ๘๐%)    xxx,xxx.-บาท 

  (๙๐๐.- บาท x ๓๙ หนวยกิต x ๘ คน) 

  คาอุปกรณพิเศษ (ไดรับการจัดสรร ๑๐๐%)    xxx,xxx.-บาท 

   รวม       xxx,xxx.- บาท 
 ๒.๖.๒ งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) (คํานวณโดย งานนโยบายและแผน  

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี) 
  ก. งบดําเนินการ 
       -คาใชจายบคุลากร               xx,xxx.- บาท 

        -คาใชจายดําเนนิงาน               xx,xxx.- บาท  

       -คาใชจายเงินอุดหนุน               xx,xxx- บาท 

       -คาศึกษาดูงาน                 x,xxx.- บาท 

  ข. งบลงทุน 
       -คาเส่ือมราคาครุภัณฑ     xx,xxx.- บาท 

  ค. คาใชจายงบกลางรายจายอื่น                          x,xxx.- บาท 

    รวม             ๑๔๖,๔๑๙.- บาท 
    คาใชจายตอปการศึกษา ๑๔๖,๔๑๙.-บาท จํานวนนักศึกษาท่ีเปนจุดคุมทุน  ๘ คน (โดยประมาณ) 
     ๒.๗  ระบบการศึกษา  แบบช้ันเรียน 

     ๒.๘  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน  
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยสามารถดู

รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     ๓.๑ หลักสูตร 

http://www.grad.mahidol.ac.th/�
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๙ 

     ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๙  หนวยกิต 

     ๓.๑.๒ โครงสรางหลกัสูตร 
                        จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรือ่ง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  หลักสูตรปรญิญาโท แผน ก แบบ ก ๒  และ แผน ข  ดังนี้ 

     แผน ก แบบ ก ๒             

  หมวดวชิาแกน              ๙   หนวยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ              ๑๘    หนวยกิต 

   วิทยานิพนธ              ๑๒    หนวยกิต   

    รวมไมนอยกวา                      ๓๙    หนวยกิต      
            แผน ข 

  หมวดวชิาแกน              ๙    หนวยกิต 

  หมวดวิชาบังคับ               ๑๘    หนวยกิต 

  หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา               ๖    หนวยกิต 

   สารนิพนธ                      ๖    หนวยกิต   

    รวมไมนอยกวา                       ๓๙    หนวยกิต       
    ๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร 
          (๑) หมวดวิชาแกน แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข  (๙ หนวยกิต) 

      หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
รมผส   ๖๐๒   วิทยาระเบียบวิธีวิจัย      ๓(๓-๐-๖) 

RACD 602   Research Methodology      

รมผส ๖๓๓   การไดยินในเด็ก      ๓(๓-๐-๖) 

RACD 633   Pediatric Audiology       

รมผส ๖๓๘   สัมมนาความผิดปกติของการส่ือความหมาย   ๓(๓-๐-๖) 

RACD 638   Seminar in Communication Disorders  

  

             (๒) หมวดวิชาบังคับ  

      (๒.๑) วิชาเอกแกไขการพดู แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข (๑๘ หนวยกิต) 

                     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
รมผส    ๕๒๔  ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพดู ๑    ๓(๐-๙-๓) 

RACD 524  Speech Clinic Practicum I      

รมผส ๕๒๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพดู ๒    ๓(๐-๙-๓) 
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๑๐ 

RACD 526  Speech Clinic Practicum II      

รมผส ๕๒๘ ความผิดปกติดานภาษาและการพดูเนือ่งมาจากระบบประสาท ๓(๓-๐-๖)     

RACD 528 Neurological Speech Disorders        

รมผส ๖๑๖ เสียงผิดปกติ       ๓(๓-๐-๖)  

RACD   616 Voice Disorders         

รมผส ๖๑๘ การพดูของผูทีม่ปีากแหวง เพดานโหว                      ๓(๓-๐-๖)   

RACD 618 Cleft Lip and Palate Speech       

รมผส ๖๓๙ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพดู ๓    ๓(๐-๙-๓) 

RACD 639 Speech Clinic Practicum III      

 

             (๒.๒) วิชาเอกแกไขการไดยนิ แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข (๑๘ หนวยกิต) 

รมผส ๕๒๓    คล่ืนไฟฟาของระบบการไดยิน     ๓(๓-๐-๖) 

RACD 523 Auditory Evoked Potentials     

รมผส    ๕๒๕ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๑     ๓(๐-๙-๓) 

RACD 525 Audiology Clinic Practicum I   

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
รมผส ๕๒๗    ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๒     ๓(๐-๙-๓) 

RACD 527 Audiology Clinic Practicum II      

รมผส ๕๒๙    ความผิดปกติของระบบการทรงตัว    ๓(๓-๐-๖)  

RACD 529 Vestibular Disorders        

รมผส ๕๓๐    อปุกรณชวยการไดยินกาวหนา     ๓(๓-๐-๖)                    

RACD 530 Advanced Hearing Devices      

รมผส ๖๔๐   ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๓     ๓(๐-๙-๓) 

RACD 640 Audiology Clinic Practicum III      

 

            (๓) หมวดวิชาเลือก  

      (๓.๑) วิชาเอกแกไขการพดู แผน ข ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

       
รมผส ๖๑๗ การพดูติดอาง       ๓(๓-๐-๖)           

RACD   617 Stuttering  

รมผส    ๖๒๕   การกลืนผิดปกติ       ๓(๓-๐-๖)            

RACD 625 Swallowing Disorders        
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๑๑ 

รมผส    ๖๔๔ จิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและฟนฟูข้ันแนะนํา   ๓(๓-๐-๖)            

RACD  644  Introduction to Rehabilitation Counseling Psychology   

  

             (๓.๒) วิชาเอกแกไขการไดยนิ แผน ข ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

รมผส    ๖๔๒    การไดยินในผูสูงอายุ      ๓(๓-๐-๖)     

RACD 642 Geriatric Audiology        

รมผส    ๖๔๓  การฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว     ๓(๒-๑-๔)     

RACD 643 Vestibular Rehabilitation        

รมผส    ๖๔๔ จิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและฟนฟูข้ันแนะนํา   ๓(๓-๐-๖)            

RACD  644  Introduction to Rehabilitation Counseling Psychology   

       

            (๔) วิทยานิพนธ  (๑๒ หนวยกิต) 
รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ              ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

RACD 698 Thesis      

            (๕)  สารนิพนธ (๖ หนวยกิต) 
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รมผส ๖๙๗ สารนิพนธ                ๖ (๐-๒๔-๐) 

RACD   697  Thematic Paper    

 

         ๓.๑.๔ โครงการวิจยัและโครงการศึกษาอสิระของหลักสูตร    
            หัวขอการวิจัยท่ีเปนแนวทางในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ สําหรับนักศึกษา 
ประกอบดวย 
          (๑)  ภาษาและการพดูในเด็กท่ีมีความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

                   (๒)  ภาษาและการพดูในผูใหญท่ีมีพยาธสิภาพของหลอดเลือดในสมอง 

                   (๓)  เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องชวยการไดยินสําหรับคนหูพิการ 

         (๔) เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมอื อปุกรณ และโปรแกรมทางดานความผิดปกติของ 

              การส่ือความหมาย 

                   (๕) การฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว 

 

  ๓.๑.๕ ความหมายของรหัสวิชา 
   ตัวอกัษร  ๔  หลัก มีความหมายดังนี้ 
   ตัวอกัษร   ๒ หลักแรก เปนอักษรยอของคณะท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน        
                   รม (RA)   หมายถึง   คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 
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๑๒ 

   ตัวอกัษร  ๒  หลักตอมา เปนอักษรยอของภาควิชาท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน         
                   ผส (CD)   หมายถงึ   ภาควชิาวิทยาศาสตรส่ือความหมายและความผิดปกติของ 

                                                        การส่ือความหมาย     

                    ตัวเลข  ๓  หลกั  คือ  ๕XX  และ  ๖XX  แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ๓.๑.๖ แผนการศึกษา 

วิชาเอกแกไขการพดู ๓๙ หนวยกิต 

ช้ันปท่ี 
แผน ก  แบบ ก ๒ แผน ข 

ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๑ 
     ๑ 

 

รมผส ๕๒๔  ปฏิบัติงานคลินิกภาษา               ๓ (๐-๙-๓)    

                และการพูด ๑        

รมผส ๖๑๖  เสียงผิดปกติ                       ๓ (๓-๐-๖)                

รมผส ๖๑๘  การพูดของผูท่ีมีปากแหวง          ๓ (๓-๐-๖)  

                เพดานโหว       

รมผส ๖๓๓  การไดยินในเด็ก                       ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๕๒๔  ปฏิบัติงานคลินิกภาษา               ๓ (๐-๙-๓)     

                และการพูด ๑                 

รมผส ๖๑๖  เสียงผิดปกติ                       ๓ (๓-๐-๖)                

รมผส ๖๑๘  การพูดของผูท่ีมีปากแหวง           ๓ (๓-๐-๖)      

                เพดานโหว 

รมผส ๖๓๓  การไดยินในเด็ก                       ๓ (๓-๐-๖)                

รวม  ๑๒  หนวยกิต รวม ๑๒ หนวยกิต 

ภาคเรียนท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี  ๒ 
รมผส ๕๒๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษา                ๓ (๐-๙-๓) 

               และการพูด ๒    

รมผส ๕๒๘ ความผิดปกติดานภาษาและการพูด ๓ (๓-๐-๖)                

               เน่ืองมาจากระบบประสาท       

รมผส ๖๐๒ วิทยาระเบยีบวิธีวิจยั                 ๓ (๓-๐-๖)                

รวม  ๙ หนวยกิต 

รมผส ๕๒๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษา                ๓ (๐-๙-๓) 

               และการพูด ๒   

รมผส ๕๒๘ ความผิดปกติดานภาษาและการพูด ๓ (๓-๐-๖)                

               เน่ืองมาจากระบบประสาท       

รมผส ๖๐๒ วิทยาระเบยีบวิธีวิจยั                 ๓ (๓-๐-๖)                             

รวม  ๙  หนวยกิต 

๒ ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๑ 
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๑๓ 

รมผส ๖๓๘  สมัมนาความผดิปกติของ            ๓ (๓-๐-๖)                

                การสื่อความหมาย  

รมผส ๖๓๙  ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและ 

                การพูด ๓                             ๓ (๐-๙-๓) 

รมผส ๖๙๘  วิทยานิพนธ                         ๓ (๐-๑๒-๐)                                                                                                                                                                             

รมผส ๖๓๘  สมัมนาความผดิปกติของ              ๓ (๓-๐-๖)                  

                การสือ่ความหมาย    

รมผส ๖๓๙ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและ 

                การพูด ๓                                ๓ (๐-๙-๓) 

วิชาเลือก                                                 ๓ (๓-๐-๖)                                                               

รวม ๙ หนวยกิต รวม ๙ หนวยกิต 

ภาคเรียนท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี  ๒ 
รมผส ๖๙๘   วิทยานิพนธ                        ๙ (๐-๓๖-๐)                                                    รมผส ๖๙๗ สารนิพนธ                              ๖ (๐-๒๔-๐) 

วิชาเลือก                                              ๓ (๓-๐-๖)  

 รวม ๙ หนวยกิต รวม ๙ หนวยกิต 

 
 
 
 
 

วิชาเอกแกไขการไดยนิ  ๓๙ หนวยกิต 
ช้ันปท่ี แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 
 ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๑ 

 

๑ 

 

 

รมผส ๕๒๓ คลื่นไฟฟาของระบบการไดยิน       ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๕๒๕ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๑        ๓ (๐-๙-๓)                          

รมผส ๖๓๓ การไดยินในเด็ก                       ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๕๒๓ คลื่นไฟฟาของระบบการไดยิน       ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๕๒๕ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๑        ๓ (๐-๙-๓)                          

รมผส ๖๓๓ การไดยินในเด็ก                       ๓ (๓-๐-๖) 

                                          รวม ๙ หนวยกิต                                        รวม ๙ หนวยกิต 

ภาคเรียนท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี  ๒ 
รมผส ๕๒๗ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๒        ๓ (๐-๙-๓)                                                                                            

รมผส ๕๒๙ ความผิดปกติของระบบการทรงตัว  ๓ (๓-๐-๖)  

รมผส ๕๓๐  อุปกรณชวยการไดยินกาวหนา      ๓ (๓-๐-๖)   

รมผส ๖๐๒  วิทยาระเบยีบวิธีวิจยั                 ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๕๒๗ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๒        ๓ (๐-๙-๓) 

รมผส ๕๒๙ ความผิดปกติของระบบการทรงตัว ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๕๓๐ อุปกรณชวยการไดยินกาวหนา      ๓ (๓-๐-๖)   

รมผส ๖๐๒  วิทยาระเบยีบวิธีวิจยั                 ๓ (๓-๐-๖)                                                                                           

รวม ๑๒ หนวยกิต รวม ๑๒ หนวยกิต 

 

๒ 
ภาคเรียนท่ี  ๑ ภาคเรียนท่ี  ๑ 

รมผส ๖๓๘  สัมมนาความผิดปกติ                 ๓ (๓-๐-๖) 

                ของการสือ่ความหมาย                                           

รมผส ๖๔๐  ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๓       ๓ (๐-๙-๓)     

รมผส ๖๙๘  วิทยานิพนธ                         ๓ (๐-๑๒-๐)                                                                                                    

รมผส ๖๓๘  สัมมนาความผิดปกติ                 ๓ (๓-๐-๖) 

                ของการสือ่ความหมาย                                             

รมผส ๖๔๐ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๓        ๓ (๐-๙-๓)                

วิชาเลอืก                                              ๓ (๓-๐-๖) 

รวม ๙ หนวยกิต                                                 รวม ๙ หนวยกิต 

ภาคเรียนท่ี  ๒ ภาคเรียนท่ี  ๒ 
รมผส ๖๙๘   วิทยานิพนธ                        ๙ (๐-๓๖-๐)                                                                                   รมผส ๖๙๗     สารนิพนธ                        ๖ (๐-๒๔-๐)                                                               
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๑๔ 

ช้ันปท่ี แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข 
 วิชาเลอืก                                             ๓ (๓-๐-๖) 

รวม ๙ หนวยกิต                                                รวม ๙ หนวยกิต 

         
  ๓.๑.๗ คําอธิบายรายวิชา 
  โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 

 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
         ๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร (โปรดดูรายละเอยีดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข) 

 
ลําดับ 

เลขบตัรประจําตัวบตัรประชาชน 
ช่ือ–นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

๑.  x xxxx xxxx xxx 

รองศาสตราจารยกฤษณา เลิศสุขประเสริฐ 

 

ศศ.ม.(ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓ 

วท.บ.(พยาบาล)  

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๙ 

๒.  x xxxx xxxx xxx 

รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี ดีจงกิจ 

 

Ph.D. (Educational Administration)   

Illinois State University,USA : 1999 

ศศ.ม.(ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓ 

วท.บ.(พยาบาล)  

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๘ 

๓.  x xxxx xxxx xxx 

รองศาสตราจารย นพ.จันทรชัย  

เจรยีงประเสรฐิ 

 

M.Sc. (Audiological Medicine) 

(ILO, UCL, London) : 2537 

ว.ว. (ประสาทวทิยา) 
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๑๕ 

 
ลําดับ 

เลขบตัรประจําตัวบตัรประชาชน 
ช่ือ–นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔ 

ศศ.ม. (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑ 

พ.บ.   

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๖ 

๔. x xxxx xxxx xxx 

ผูชวยศาสตราจารยเจียมใจ จีระอัมพร 

 

ศศ.ม.(ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓ 

ศศ.บ. (ภาษา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : ๒๕๒๗ 

๕. 

 

x xxxx xxxx xxx 

อาจารย ดร.ปรียาสิริ  มานะสันต 

 

Ph.D. (Rehabilitation Psychology and Special 

Education)  

University of Wisconsin-Madison, USA :  

๒๕๕๒ 

Certificate (Applied Behavior Analysis) 

Pennsylvania State University ,USA: ๒๕๕๒ 

M.S. (Hons) (Assistive Technology) 

The Johns Hopkins University, USA: ๒๕๔๘ 

ศศ.ม. (ยุโรปศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: ๒๕๔๕ 

 

         ๓.๒.๒ อาจารยประจํา  
 

ลําดับ 
เลขบตัรประจําตัวบตัรประชาชน 

ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

๑. x xxxx xxxx xxx 

ศาสตราจารย พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล 

รอม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 

สถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตร : ๒๕๕๓ 

Diploma American Board of  Medical 
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๑๖ 

 
ลําดับ 

เลขบตัรประจําตัวบตัรประชาชน 
ช่ือ–นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

Genetics Harvard University, USA : ๒๕๔๒ 

๒. x xxxx xxxx xxx 

รองศาสตราจารย พญ.ลลิดา เกษมสุวรรณ 

 

ว.ว. (โสต นาสิก ลารงิซวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒ 

๓. x xxxx xxxx xxx 

อาจารย นพ.ภูริช ประณีตวตกุล 

 

อ.ว.(โสต นาสิก ลาริงซวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 

๔. x xxxx xxxx xxx 

อาจารยสุวิมล รื่นเจรญิ 

 

ศศ.ม. (ความผิดปกติของการส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 

 

         ๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับ 
เลขบัตรประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ช่ือ–นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
สังกัด 

๑.  x xxxx xxxx xxx 

รองศาสตราจารยพันเอก 

(พเิศษ)พงษเทพ  หารชุมพล 

 

ศศ.ม. (ความผิดปกติของการ

ส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๒ 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

๒. x xxxx xxxx xxx 

นาวาอากาศโทหญงิเบญจวรรณ 

กังสนารักษ 

 

ศศ.ม.(ความผิดปกติของการ

ส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓ 

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

๓. x xxxx xxxx xxx 

นาวาอากาศโทหญงิสุนยี มุขงิน 

 

ศศ.ม.(ความผิดปกติของการ

ส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓ 

 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

๔. x xxxx xxxx xxx   
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๑๗ 

 
ลําดับ 

เลขบัตรประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ช่ือ–นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
สังกัด 

รองศาสตราจารยเบญจมาศ  

พระธาน ี

ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน : 

๒๕๔๙ 

ศศ.ม.(ความผิดปกติของการ

ส่ือความหมาย) 

มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙ 

คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๖. x xxxx xxxx xxx 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลงกต 

เอมะสิทธิ์ 

 

Ph.D. (Rehabilitation 

Science) 

University of Minnesota : 

๒๕๔๕ 

M.Sc. (Physical Therapy) 

University of Minnesota : 

๒๕๓๘ 

 

คณะเทคนคิการแพทย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

- ไมมี – 

 

๕. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ 
ขอกําหนดในการทําวิทยานิพนธ ตองเปนหัวขอท่ีมุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานดาน

ความผิดปกติของการส่ือความหมาย และการทรงตัว โดยคาดวาผลสําเรจ็ของงานวจัิยสามารถนาํไปใชให

เกิดประโยชนตอองคกรได โดยนักศึกษาแตละคนจะเปนผูรับผิดชอบวิทยานิพนธของตนเอง และมีรายงาน

ท่ีตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด  

    ๕.๑ ขอกําหนดเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ สําหรับแผน ก แบบ ก ๒ 
  ๕.๑.๑ คําอธิบายโดยยอ 

          หัวขอวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของกับดานความผิดปกติของการส่ือความหมายท่ีนักศึกษา

สนใจ ภายใตคําแนะนาํของคณาจารยท่ีปรึกษา 

          (๑)  ภาษาและการพดูในเด็กท่ีมีความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

                   (๒)  ภาษาและการพูดในผูใหญท่ีมีพยาธิสภาพของหลอดเลือดในสมอง 
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๑๘ 

                   (๓)  เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องชวยการไดยินสําหรับคนหูพิการ 

        (๔)  เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ และโปรแกรมทางดานความผิดปกติของ 

              การส่ือความหมาย 

                   (๕) การฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว 

           ๕.๑.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 
           นกัศึกษาสามารถวางแผนดําเนนิการทําวิทยานิพนธไดดวยตนเอง มีความเช่ียวชาญใน

การวิจัย การใชเครื่องมือ หรือโปรแกรมในการทําวิทยานิพนธ 

           ๕.๑.๓ ชวงเวลา 
                         ภาคการศึกษาท่ี ๑ – ๒ ของปการศึกษาท่ี ๒ 

           ๕.๑.๔ จํานวนหนวยกิต 
                         ๑๒ หนวยกิต 

           ๕.๑.๕ การเตรียมการ 
                        มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับวิทยานิพนธท้ังการบรรยาย ทางเอกสารและทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 

           ๕.๑.๖ กระบวนการประเมินผล 
                        (๑) ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาตอเดือนโดย

อาจารยท่ีปรึกษา 

                        (๒) ประเมนิผลจากรายงานท่ีไดกาํหนดรปูแบบการนาํเสนอตามระยะเวลา 

                        (๓) การจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมตํ่ากวา ๓ คน การสอบจะม ี๒ ครั้ง 

โดยแบงเปน ๑ ครั้งตอปการศึกษา 

                        (๔) ผลงานหรอืสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการยอมรับใหเผยแพรใน

วารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ตามประกาศบัณฑิตวทิยาลัย  

 
๕.๒ ขอกําหนดเก่ียวกับการทําสารนิพนธ สําหรับแผน ข 
             ๕.๒.๑ คําอธิบายโดยยอ 

          หัวขอสารนิพนธท่ีเกี่ยวของกับดานความผิดปกติของการส่ือความหมายท่ีนักศึกษาสนใจ 

ภายใตคําแนะนาํของคณาจารยท่ีปรึกษา 

           ๕.๒.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 
           นกัศึกษาสามารถวางแผนดําเนนิการทําสารนิพนธไดดวยตนเอง มีความเช่ียวชาญใน

หัวขอท่ีทําการศึกษา  

            ๕.๒.๓ ชวงเวลา 
                           ภาคเรียนท่ี ๒ ของปการศึกษาท่ี ๒ 
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๑๙ 

            ๕.๒.๔ จํานวนหนวยกิต 
                           ๖ หนวยกิต 

            ๕.๒.๕ การเตรียมการ 
                          มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรกึษา ใหขอมลูขาวสาร 

เกี่ยวกับสารนิพนธท้ังการบรรยาย ทางเอกสารและทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 

            ๕.๒.๖ กระบวนการประเมินผล 
                         ประเมนิผลจากความกาวหนาในการทําสารนพินธท่ีเขารบัคําปรกึษาจากอาจารยท่ี

ปรึกษาในแตละครั้ง และประเมนิผลจากการสอบสารนพินธปากเปลา (Oral Presentation) โดย

คณะกรรมการสอบสารนิพนธเปนผูประเมินผลจนกระท่ังเสร็จส้ินกระบวนการนําเสนอสารนิพนธตาม

มาตรฐานของบัณฑติวทิยาลัย 

 

 หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
  

๑.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 
คุณลกัษณะพเิศษ กลยทุธการสอนหรือกิจกรรมของนกัศึกษา 

มีลักษณะตามวัฒนธรรมองคกร 

(Core values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

M = Mastery  เปนนายแหงตน 

A = Altruism  มุงผลเพื่อผูอื่น 

H = Harmony  กลมกลืนกับสรรพส่ิง 

I = Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

D = Determination  แนวแนทํา กลาตัดสินใจ 

O = Originality  สรางสรรคส่ิงใหม 

L = Leadership  ใฝใจเปนผูนํา 

๑) ผูสอนสอดแทรกแนวคิดและการปฏบิติัตาม

วัฒนธรรมองคกร (Core values) ของ

มหาวิทยาลัย 

๒) จัดกิจกรรมเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม Core 

values ของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 

๓) สรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน 

มีความสามารถในการทําวิจัยเปนท่ียอมรับตอ

วชิาชีพในระดับชาติ 

๑) สนับสนุนใหนักศึกษาไดทํางานวิจัย 

๒) จัดใหนักศึกษาไดมีโอกาสไปดูงาน 

๓) สนับสนุนทุนสําหรับนักศึกษาท่ีนําเสนอผลงาน

ในระดับชาติและนานาชาติ 
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๒๐ 

 
 
 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
๑.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑  มีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา มี

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

    ๑.๒  จัดการกบัปญหาท่ีเกี่ยวของกับการดูแล

ผูปวยท่ีมีความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมวชิาชีพ 

    ๑.๓ มีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมลอกหรือ

นําขอมูลความรู ความคิดของผูอื่นมาเปนของตน   

    ๑.๔  ส่ือสารกับผูปวยและผูท่ีเกี่ยวของไดอยาง

ถูกตอง โดยใชวาจาสุภาพ และแบงปนความรูท่ี

คนความาโดยไมปดบัง 

 

๑.๑ บรรยาย พรอม

ยกตัวอยางประกอบ 

๑.๒ มอบหมายงาน 

๑.๓ กรณีศึกษา 

๑.๔ อภิปรายกลุม 

 

๑.๑ การเขาช้ันเรยีนของ

นักศึกษา 

๑.๒ สงงานท่ีไดรับมอบหมาย

ตามขอบเขตงานและระยะเวลาท่ี

กาํหนด 

๑.๓ คุณภาพของผลงาน 

๑.๔ สังเกตพฤติกรรมการมีสวน

รวมในการทํากิจกรรมกลุม การ

นาํเสนอ การส่ือสาร และการ

แสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัการ

จัดการปญหา 

๒.  ดานความรู 
     ๒.๑ อธบิายเนือ้หาในสาขาความผิดปกติของ

การส่ือความหมายและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 

     ๒.๒  นําทฤษฎีความรูท่ีเกี่ยวของกับสาขา

ความผิดปกติของการส่ือความหมายและสาขาวชิา

ท่ีเกี่ยวของมาวิเคราะหปญหาบูรณาการและ

ประยุกตในการแกปญหาไดเหมาะสมกับ

สถานการณตางๆ อยางทันสมัย 

    ๒.๓  ติดตามความกาวหนาทางวชิาการ และมี

ความรูในแนวกวางของสาขาวชิาความผิดปกติ

ของการส่ือความหมายและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 

เพือ่ใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

    ๒.๔ อธบิายผลกระทบท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชา

ความผิดปกติของการส่ือความหมาย และ

 

๒.๑ บรรยาย 

๒.๒ สัมมนา อภปิราย

นาํเสนอ 

๒.๓ กรณีศึกษา 

๒.๔ มอบหมายงาน 

๒.๕ การศึกษาดวยตนเอง 

๒.๖ การวิพากษ 

๒.๗ การฝกปฏิบัติ   

 

 

 

   

 

 

๒.๑ สอบกลางภาคและ      

ปลายภาค 

๒.๒ คุณภาพของรายงาน 

๒.๓ ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

๒.๔ ผลสรปุจากการอภปิราย 



มคอ.๒ 

............................................................................................................................................................................................................. 
หลักสูตรปรับปรุงน้ี ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๕๒ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 

๒๑ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ

ทํางาน และการทําวจัิย  

๓. ดานทักษะทางปญญา  
๓.๑ ใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการ

ปญหาทางคลินิกท่ีเกี่ยวของกับความผิดปกติของ

การส่ือความหมายและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 

๓.๒ ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และพฒันาแนว

ทางการแกไขปญหาไดดวยแนวคิดใหม 

๓.๓ วเิคราะหประเด็นปญหาดานความผิดปกติ

ของการส่ือความหมาย และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ

ได 

๓.๔ ดําเนนิโครงการวจัิยไดดวยตนเอง 

 

๓.๑ อภิปรายกลุม 

๓.๒ กรณีศึกษา 

๓.๓ มอบหมายงาน 

๓.๔  รายงานการคนควา

๓.๕  โครงการวจัิย  สอน

แบบใชวิจัยเปนฐาน 

๓.๖  การฝกปฏบิติั 

 

 

๓.๑ บทสรปุจากการอภปิราย 

๓.๒ รายงานผลกรณีศึกษา 

๓.๓ สังเกตพฤติกรรม 

๓.๔ สอบกลางภาคและ/หรอื

ปลายภาค 

๓.๕  รายงานการคนควา 

๓.๖  ผลงานวิจัย  

 

 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ   

  

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถส่ือสารกับกลุม

คนหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ นาํความรูดานความผิดปกติของการส่ือ

ความหมายมานําเสนอในประเด็นท่ีเหมาะสม 

และริเริ่มประเด็นในการแกไขปญหาในสถานการณ

ตางๆ ได 

๔.๓ แสดงความเปนผูนํา มีน้ําใจเสียสละทํางานเพื่อ

สวนรวม 

๔.๑ อภปิราย 

๔.๒ กรณีศึกษา 

๔.๓ มอบหมายงาน 

๔.๑ บทสรปุจากการอภปิราย 

๔.๒ รายงานผลกรณีศึกษา 

๔.๓ สังเกตพฤติกรรม 

 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

๕.๑ แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง

คณิตศาสตร หรอืนาํสถิติมาประยุกตในการ

แกปญหาท่ีเกี่ยวของได 

๕.๒ ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและ

การเขียน เลือกใชรปูแบบของส่ือการนาํเสนอ

อยางเหมาะสม 

๕.๑ สัมมนา 

๕.๒ อภิปรายกลุม 

๕.๓ มอบหมายใหทํา

โครงงานวิจัย 

 

 

๕.๑ นาํเสนอ 

๕.๒ บทสรปุจากการอภปิราย 

๕.๓ คุณภาพรายงาน 
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๒๒ 

 
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสตูรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
                 โปรดดูรายละเอยีดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ค 

 

หมวดท่ี ๕ หลกัเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
              การวัดผลเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

(ดูรายละเอยีดขอบังคับฯ ไดจาก http://www.grad.mahidol.ac.th ) 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศึกษา 
              มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู   แตละรายวชิาโดยพจิารณาจากการสอบประมวลความรูซึง่ผานเกณฑตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  

(รอยละ ๗๕ ของแตละหมวดวิชา) รวมท้ังพิจารณาผลการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธและการสอบปองกัน

วิทยานิพนธ/สารนิพนธของนักศึกษาสําหรับนักศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข ตามลําดับใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๓.๑ แผน  ก แบบ  ก ๒ 
      ๓.๑.๑ ใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๕ ปการศึกษา 

      ๓.๑.๒ ตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไมนอยกวา 

๒๗ หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิตทีต่องศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอย

กวา ๓๙ หนวยกิต โดยตองไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 

              ๓.๑.๓ สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล                                        

               ๓.๑.๔ ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบวิทยานิพนธผาน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

              ๓.๑.๕ ผลงานหรือสวนหนึง่ของผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการเผยแพร หรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอทีป่ระชุมวิชาการทีม่ีรายงาน

การประชุม (Proceedings) ตามประกาศบัณฑติวทิยาลัย 

 ๓.๒ แผน  ข 
                 ๓.๒.๑  ใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๕ ปการศึกษา 

                ๓.๒.๒  ตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไมนอยกวา 

๓๓ หนวยกิต และทําสารนิพนธ ๖ หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิตทีต่องศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 

๓๙ หนวยกิตโดยตองไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ 

http://www.grad.mahidol.ac.th/�
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๒๓ 

                ๓.๒.๓  สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

                ๓.๒.๔ ตองสอบผานการสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination) ตาม

ขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

                ๓.๒.๓  ตองเสนอผลงานการศึกษาอิสระทีเ่ปนสารนิพนธและสอบผานตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย 
๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
        ๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะตน

สังกดั ตลอดจนหลักสูตรท่ีทาํการสอน 

        ๑.๒ สงเสริมใหอาจารยใหมเขาฝกอบรมวิชาครู เพือ่เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ 

        ๑.๓ สงเสริมใหอาจารยมีการเพิม่พูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อเพิม่ศักยภาพในการสอน

และการทําวิจัย โดยจะสนับสนุนในการฝกอบรม ดูงานวิชาการ รวมประชุมวิชาการ และศึกษาตอท้ังใน

และตางประเทศ 

๒.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
       ๒.๑  การพฒันาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
                  ๒.๑.๑  เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

                  ๒.๑.๒ สนับสนุนอาจารยในการเพิม่พูนความรู ทักษะวิชาชีพและวิชาการ ดวยการสงไป

ฝกอบรม ดูงานวชิาการ รวมประชุมวชิาการท้ังในและตางประเทศ 

       ๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 
                  ๒.๒.๑ สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมในดานการบริการวิชาการแกชุมชนทีเ่กีย่วของ

กับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

                  ๒.๒.๒ สงเสริมใหอาจารยทําผลงานวิชาการท้ังประเภทผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

เพื่อเผยแพร 

                  ๒.๒.๓ สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมในดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและ 

หรอืคณะ 

                  ๒.๒.๔ สงเสริมใหอาจารยเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและ หรอืคณะ 

 

หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑.  การบริหารหลักสูตร 
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๒๔ 

               ๑.๑ มีระบบกลไกในระดับคณะในการดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการและควบคุมการ

ดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรอยางเปนระบบโดยมีการกําหนดแผนงานและมีการจัด

งบประมาณเพื่อพัฒนางานดานการศึกษาอยางพอเพียงท่ีจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีการ

จัดทํารายละเอียดการสอนทุกรายวิชา มีการจัดทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาทุกรายวิชา มีการกําหนด

แผนงานและงบประมาณพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนและพฒันาอาจารย 

               ๑.๒ ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามนโยบายและ

มาตรฐานคุณภาพของมหาวทิยาลัย มกีารกาํหนดเกณฑการประเมิน ท้ังท่ีเปนการประเมินผลการเรียนการ

สอนของนกัศึกษา และผลการสอนของอาจารย 

               ๑.๓ ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบงชีคุ้ณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา 

               ๑.๔ มีการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุงใหหลักสูตรมีการพัฒนาอยางตอเนือ่งในทุก ๕ ป 

เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสอดรับกับความตองการของสังคมและผูใชมหาบัณฑิต 

๒.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
              บัณฑิตวิทยาลัยและคณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําปท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได 

ประมาณรอยละ ๓๐ เพื่อจัดซื้อตํารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร

อยางเพียงพอสนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้เรียน สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวย

ตนเองของนกัศึกษา และพฒันาบุคลากรสายวชิาการรวมท้ังสายสนับสนุน 

      ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
                ๒.๒.๑ มีหองสมุดและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร 

นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังมีสํานักหอสมุดท่ีมีบริการดานขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และการตรวจคน

เอกสารวิชาการ ดวยระบบโครงขายคอมพิวเตอร ซีดีรอม และอินเทอรเน็ต ซึง่สามารถคนหาเอกสาร

วชิาการจากสถาบันตางๆในตางประเทศ 

               ๒.๒.๒ มีหองคอมพิวเตอรทัง้ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ใหนักศึกษาคนควาขอมูล

สารสนเทศตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู และมีหองพักนักศึกษาเพือ่ใหนักศึกษาเตรียมความพรอมกอน

เขาเรียน และทํากิจกรรมกลุมตาง ๆ รวมกันเพื่อกอใหเกิดการทํางานเปนทีม 

             ๒.๒.๓ มีหองเรียน สือ่วัสดุ อุปกรณการศึกษา พรอมอุปกรณโสตทัศนศึกษาทีเ่พียงพอสําหรับ

การจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร 

             ๒.๒.๔ มีสภาพแวดลอม และบรรยากาศที่เอือ้ตอการเรียนรู และสงเสริมใหเกิดความคิด

สรางสรรคและการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

      ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
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๒๕ 

              หลักสูตรฯ มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรดานการเรียนการสอน โดยมีการระดมสมองผูที่

เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหหาความตองการในการใชตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการ

สอนอื่นๆ รวมทัง้สือ่อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพือ่จัดสรรทรัพยากรตางๆใหสอดคลองกับความตองการของ

นักศึกษาและผูใชบริการ เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

      ๒.๔ การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
              กรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานการจัดซือ้จัดหาหนังสือเพือ่เขาหองสมุดกลาง และทํา

หนาทีป่ระเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา อุปกรณเครือ่งมือทางดานความผิดปกติของการสือ่

ความหมาย มีการจัดอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเพือ่อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาและ

อาจารย 

๓.  การบริหารคณาจารย 
      ๓.๑ การรับอาจารยใหม 
              คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการดําเนินการเพื่อรับสมัครอาจารยใหมโดยการกล่ันกรอง

คุณสมบัติและประสบการณจากหลักฐานการสมัครกอน จากนัน้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณา

ความรู ความสามารถ และทักษะจากการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ ซึ่งผลการ

สอบคัดเลือกนัน้ ยึดเกณฑคุณสมบัติทางวชิาการท่ีสอดคลองกบัมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการและประสบการณที ่เปนประโยชนตอสาขาวิชา รวมทั ้งมติการตัดสินใจของ

คณะกรรมการสอบคัดเลือกเปนหลัก 

      ๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 
              มีการจัดประชุมหลักสูตรทุกเดือนเพือ่วางแผน ปรึกษาหารือ และแลกเปลีย่นความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแตละรายวิชาทีอ่าจารยรับผิดชอบเพือ่ติดตามและทบทวนคุณภาพหลักสูตร 

และนาํขอเสนอแนะจากการประเมนิรายวชิามาประกอบการพจิารณาวางแผนเพือ่การปรบัปรงุหลักสูตร  

      ๓.๓ การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 
              อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารยพิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ

ประสบการณของผูสอนท่ีสอดคลองกบัเนือ้หารายวชิาท่ีตางจากความชํานาญของคณาจารยประจํา เพื่อให

นักศึกษาไดรับความรูจากผูมีประสบการณเฉพาะดานทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และนําเสนอตอ

ประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนจัดการเรียนการสอนในรายวชิาดังกลาว 

๔.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
      ๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
              มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงของนักวิชาการศึกษาและเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สอดคลองกับระเบียบการสรรหา

พนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

      ๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
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๒๖ 

              มีการดําเนินการทีส่อดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมใหบุคลากรสาย

สนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหมๆ ตามตําแหนง

งานนั้นๆ เชน การสอนงาน ระบบพีเ่ลีย้ง การจัดการความรูในองคกร การจัดอบรมในองคกร หรือการ

สงไปอบรม ณ หนวยงานภายนอกท่ีจัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ โดยการพัฒนาในสวนนี้เปนหนาท่ีของ

สวนงาน ท่ีจะจัดหรอืเปดโอกาสใหมกีารพฒันาตามรปูแบบตางๆ  

๕.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
      ๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆแกนักศึกษา 
              ๕.๑.๑ หลักสูตรฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อใหคําแนะนําทางวิชาการ แผนการเรียน

การสอนในหลักสูตร วิธีการศึกษาเลาเรียน รวมถึงช้ีแจงตารางการใหคําปรกึษาของอาจารยทีป่รกึษาแต

ละทาน 

               ๕.๑.๒ จัดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อทําหนาท่ีแนะนําและชวยเหลือนักศึกษาทางดาน

การเรยีนการสอนและ หรือการใหคําแนะนําในดานอื่น ๆ ท่ีนักศึกษาอาจมีปญหา 

      ๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา 
              นักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องเกีย่วกับวิชาการหรืออื่น ๆ มายงัคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได

โดยตรงทั้งในรูปแบบของการติดตอดวยตนเอง หรือยืน่เอกสาร หลังจากนี้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะ

ดําเนนิการพจิารณาขออทุธรณดังกลาว 

๖.  ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต 
               ๖.๑ มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป 

               ๖.๒ มีการประเมินผลความสําเร็จของการจัดหลักสูตร วาสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีความสามารถเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานและ หรือ

สามารถศึกษาตอในข้ันสูงตอไปได 

               ๖.๓ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพมหาบัณฑิต ทัง้ในสวนของตัวมหาบัณฑิต และ 

ผูใชมหาบัณฑติ เพือ่ดูระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชมหาบัณฑิต 

 

 

๗.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย ปการศึกษา 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ 

มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนนิหลักสูตร 
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๒๗ 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย ปการศึกษา 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒. มีรายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ี

สอดคลองกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุแิหงชาติ  

     

๓. มีรายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.๓ 

อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกรายวิชา 

     

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิา  

ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาค

การศึกษา 

     

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังส้ินสุดป

การศึกษา 

     

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.๓  อยาง

นอยรอยละ ๒๕ ของรายวชิาท่ีเปดสอนในแตละป

การศึกษา 

     

๗. มีการพัฒนา ปรบัปรงุการจัดการเรยีนการสอน 

กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู

จากผลการประเมนิการดําเนนิงานท่ีรายงานใน 

มคอ.๗ ปท่ีแลว 

     

๘. อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรบัการปฐมนเิทศ

หรอืคําแนะนาํดานการจัดการเรยีนการสอน 

     

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรบัการพฒันาทาง

วชิาการ และ หรือวิชาชีพอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

     

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพไมนอย

กวารอยละ ๕๐ ตอป 

     

๑๑. ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย

มหาบัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพของหลักสูตร เฉล่ีย

ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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๒๘ 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย ปการศึกษา 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตท่ีมี

ตอมหาบัณฑิตใหมเฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

๑.  การประเมินประสทิธผิลของการสอน 
      ๑.๑ การประเมินกลยทุธการสอน 
              กระบวนการทีจ่ะใชในการประเมินและปรับปรุงยทุธศาสตรทีว่างแผนไวเพือ่พัฒนาการเรียน

การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจ

หรอืไม โดยอาจประเมนิจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก

นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชัน้เรียน ซึง่เมือ่รวบรวมขอมูลจากทีก่ลาวขางตนแลว ก็ควรจะ

สามารถประเมินเบ้ืองตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได 

กจ็ะตองมกีารปรบัเปล่ียนวธิสีอน การทดสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียน

มีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรยีนการสอนในโอกาสตอไป 

      ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
              ใหนักศึกษามีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยทุธการสอนโดยพิจารณาจาก 

ทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอเวลา การชีแ้จงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชีแ้จงเกณฑการ

ประเมินผลรายวิชา และการใชส่ือการสอนในทุกรายวิชา และการประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา 

การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตรฯ การทดสอบผลการเรียนรูของ

นักศึกษา 

 

๒.  การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 
              การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา โดยการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวน

เกี่ยวของ ประกอบดวยนักศึกษา มหาบัณฑติ คณาจารย และผูใชมหาบัณฑิต ตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ความสามารถในการปฏบิติังานของมหาบัณฑติในความรับผิดชอบ และประเด็นทีต่องมีการรวบรวมขอมูล

ท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 
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๒๙ 

              การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานทีร่ะบุในหมวดที ่๗ 

ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย ๑ คน 

(ควรเปนคณะกรรมการประเมนิชุดเดียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน) โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้  

          ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง มผีลการดําเนนิการไมครบ ๑๐ ขอแรก  

          ระดับ “ดี” หมายถงึ มผีลการดําเนนิการครบ ๑๐ ขอแรก  

          ระดับ “ดีมาก” หมายถงึ มผีลการดําเนนิการครบทุกขอ  

          ทัง้นี ้มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง

ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะอยางนอยทุก ๓ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป  

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
              จากการรวบรวมขอมูลผลสํารวจความตองการของนักศึกษาตอวิชาเพือ่เตรียมความพรอมใน

การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด จะทําใหทราบปญหาของการบริหาร

หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชากรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการ

ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที  ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ี

พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ป ท้ังนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย

และสอดคลองกบัความตองการของผูใชมหาบัณฑิต และสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวย 

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง

การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ อยางนอยทุก ๕ ป และมีการประเมิน

เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา 

 (๑) หมวดวิชาแกน 
                  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รมผส ๖๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย          ๓(๓-๐-๖) 
RACD 602 Research  Methodology 
   การคนควา วเิคราะห วจิารณ  ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วของ ในสาขาวชิาความผิดปกติของ 
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๓๐ 

การส่ือความหมาย การประยุกต สรางองคความรู วางแผน  ออกแบบ งานวิจัย เพือ่จัดการแกปญหาทาง

คลินิก หลักการทางสถิติ การใชโปรแกรมสําเรจ็รปู ในการวเิคราะหขอมลู การเขียนโครงรางงานวิจัย ตาม

หลักคุณธรรมและจริยธรรมวชิาชีพ 

   Review, analysis, discussion related research in communication disorders, 

application of knowledge, planning and research design for clinical problem solving, 

statistics, data analysis, proposal,  research writing and professional ethics 

 

รมผส ๖๓๓ การไดยนิในเด็ก              ๓(๓-๐-๖) 
RACD 633  Pediatric Audiology  
        พฒันาการของการไดยินในเด็กปกติและเด็กหูพกิาร สาเหตุของการสูญเสียการไดยินใน

เด็ก วิธีการวินิจฉัยความผิดปกติของการไดยิน การชวยเหลืออยางเหมาะสม หลักการเลือกและการ

ประเมินเครื่องชวยการไดยินสําหรับเด็กหูพิการ  

  Development of auditory behavior in normal children and children with 

hearing-impairment, causes of hearing loss, diagnostic procedures with appropriate 

management, principle of hearing devices selection and evaluation 

 

รมผส ๖๓๘ สมัมนาความผิดปกติของการสือ่ความหมาย       ๓(๓-๐-๖) 
RACD 638 Seminar in Communication Disorders   
   หัวขอเรือ่งทีเ่กีย่วของกับสาขาความผิดปกติของการสือ่ความหมายในเชิงลึกทีน่าสนใจ 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  อภิปราย วิเคราะห วิจารณ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ทั้งในระดับ

วทิยาศาสตรพืน้ฐาน และการประยุกตงานทางคลินกิ โดยคํานึงถึงจริยธรรมวิชาชีพ 

Topic selection for seminar in communication disorders, using information  

technology, basic sciences or clinical application issues concerning professional ethics.  

 
 (๒) หมวดวิชาบังคับ 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
รมผส ๕๒๓ คลื่นไฟฟาของระบบการไดยิน ๓(๓-๐-๖) 
RACD 523 Auditory Evoked Potentials   
  คลืน่ไฟฟาของระบบการไดยนิแบบตางๆ เทคนิคการตรวจและการแปลผล การตรวจ

การไดยนิระดับกานสมอง การประมาณการไดยนิในเด็กดวยเสียงคลิก โทนปบส และเทคนิก ออดิทอรี่ 

สเตด่ีสเตท เรสปอนส การตรวจหนาทีข่องหูชัน้ใน การตรวจการไดยนิระดับสมอง มิดเดิ้ล ลาเทนซี่  เรส

ปอนส เลท ลาเทนซี ่ เรสปอนส พีค ๓๐๐  

Variety of auditory evoked potentials, procedures and interpretation of   
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๓๑ 

auditory brainstem response, threshold estimation in children with click, tone pips,   

Auditory Steady State Response technique, electrocochleography, Middle Latency 

Response, Late Latency Response, Peak 300   

 
รมผส ๕๒๔ 

 
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพดู ๑ 

 
๓(๐-๙-๓) 

RACD 524 Speech Clinic Practicum I  
            ฝกปฏบิติัการประเมนิ วนิจิฉัย วางแผนการสอน การบําบัดและแกไขความผิดปกติ

ทางภาษาและการพดูของผูท่ีมีปากแหวงเพดานโหวและผูท่ีมีเสียงผิดปกติโดยใชวิธีการ เทคโนโลยทีี่

ทันสมัย การใหคําแนะนาํ  ตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

            Practicum in evaluating, diagnosis, planning,  treatment and 

management of speech and language disorders in people with cleft lip and cleft 

palate and voice disorders by using new technology, counseling under professional 

ethics 

 

รมผส ๕๒๕ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๑  ๓(๐-๙-๓) 
RACD 525 Audiology Clinic Practicum I  

         ปฏิบัติงาน เทคนิคการตรวจและการแปลผลการไดยินระดับกานสมอง การตรวจ

หนาท่ีของหูช้ันใน  การประมาณระดับการไดยินในเด็ก ดวยเสียงคลิก โทนปบส และเทคนิก ออดิทอ

รี่ สเตดี่สเตท เรสปอนส สังเกตการณการตรวจการไดยนิระดับสมอง มิดเด้ิล ลาเทนซี่  เรสปอนส 

เลท ลาเทนซี ่ เรสปอนส พีค ๓๐๐  

 

                               Practicum and interpretation in Auditory Brainstem Response, 

Electrocochleography, threshold estimation in children with click, tone pips,  

Auditory Steady State Response technique,  observation of Middle Latency 

Response, Late Latency Response, Peak 300   

                                                           หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
รมผส ๕๒๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพดู ๒ ๓(๐-๙-๓) 
RACD 526 Speech Clinic Practicum II   
   ฝกปฏบิติัการประเมนิ วนิจิฉัย วางแผนการสอน การบําบัดและแกไขความผิดปกติ

ทางภาษาและการพดูของผูทีม่คีวามผิดปกติทางภาษาและการพดู เนือ่งจากความบกพรองของระบบ

ประสาทโดยใชวิธีการ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การใหคําแนะนํา  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

          Practicum in evaluating, diagnosis, planning,  treatment and 

management of speech and language disorders in people with neurological speech 
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๓๒ 

disorders by using new technology, counseling under professional ethics 

 

รมผส ๕๒๗     ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๒                                                 ๓(๐-๙-๓) 
RACD 527      Audiology Clinic Practicum II 
                    ฝกปฏิบัติการซักประวัติขอมูลท่ีเกี่ยวของกบัเด็ก ตรวจการไดยินโดยการสังเกตพฤติกรรม

ประกอบการใหแรงเสรมิทางสายตา ตรวจการไดยินแบบต้ังเงื่อนไขประกอบการเลน การประเมินและใส

เครื่องชวยฟงสําหรับเด็กหูพิการ และใหคําแนะนํา  

           Practicum in taking pediatric history, visual reinforcement audiometry, 

conditioned play audiometry, hearing aid verification and fitting for hearing impaired 

children and counseling 

 

รมผส ๕๒๘     ความผิดปกติดานภาษาและการพูด เนื่องมาจากระบบประสาท           ๓(๓-๐-๖) 
RACD 528      Neurological Speech Disorders 
  ลักษณะความผิดปกติทางภาษาและการควบคุมการพดู ของผูใหญท่ีมีภาวะความผิดปกติ

ทางระบบประสาท  สาเหตุ  การประเมนิ การวินิจฉัย และการแกไขความผิดปกติ คนควา และนาํเสนอ

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    

 Characteristics of language and motor speech disorders in adult with 

neurological disorders, causes, evaluation, diagnosis and treatment of language and 

motor speech disorders, review of relevant research studies and presentations  

 

                                                                 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
รมผส ๕๒๙      ความผิดปกติของระบบการทรงตัว                    ๓(๓-๐-๖) 
RACD 529       Vestibular Disorders 
    กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาของระบบประสาทการทรงตัวทัง้ในภาวะปกติ และ

ผิดปกติ กลไกการควบคุมการกลอกตา การปรบัสภาวะ การปรับตัวของระบบประสาท สาเหตุ และกลไก

ทางจิตวทิยา อาการและอาการแสดง หลักการประเมินระบบการทรงตัว โปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพการ

ทรงตัวในโรคชนดิตาง ๆ 

   The anatomy and physiology of the vestibular and balance systems, 

pathological mechanisms causing vestibular dysfunction, compensatory mechanism, 

causes of common vestibular disorders, psychological mechanisms, signs and symptoms, 

evaluation of vestibular dysfunction, rehabilitation programs for a variety of vestibular 

disorders 
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๓๓ 

รมผส ๖๑๖ เสยีงผิดปกติ ๓(๓-๐-๖) 
RACD 616 Voice Disorders  
  ลักษณะเสียงผิดปกติ สาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย การแกไขการพูดในผูที่มีเสียง

ผิดปกติ การสอนพูดผูท่ีไรกลองเสียง คนควาและนําเสนอผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

          Characteristics of voice disorders, causes, evaluation, diagnosis and 

management in people with voice disorders, speech therapy for laryngectomees, review 

relevant research studies and presentations 

 

รมผส ๖๑๘ การพูดของผูท่ีมีปากแหวง เพดานโหว ๓(๓-๐-๖) 
RACD 618 Cleft Lip and Palate Speech  
                    ลักษณะการพูดของผูทีม่ีปากแหวง เพดานโหว สาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย วิธีการ

แกไข คนควาและนําเสนอผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

          Speech characteristics of cleft lip and palate, causes, evaluation, diagnosis 

and treatment, review relevant research studies and presentations 

 

 

 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
รมผส ๕๓๐ อุปกรณชวยการไดยินกาวหนา ๓(๓-๐-๖) 
RACD 530 Advanced Hearing Devices  
       วิธีการเลือก ประเมนิ และติดตามการใชเครือ่งชวยฟงในเด็ก อปุกรณรบัเสียงชนดิฝง 

ในรางกายแบบตาง ๆ  

                    Hearing aids selection, verification and follow up for hearing impaired 

children, implantable hearing devices 

 

รมผส ๖๓๙ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓ ๓(๐-๙-๓ ) 
RACD 639 Speech Clinic Practicum III  

          ฝกปฏิบัติการประเมนิ วนิจิฉัย วางแผนการสอน การบําบัดและแกไขความผิดปกติทาง

ภาษาและการพูดของผูท่ีมีความผิดปกติของการส่ือความหมายทุกประเภท โดยใชวิธีการ เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย การใหคําแนะนาํ  ตามจรรยาบรรณวชิาชีพ                

                     Practicum in evaluating, diagnosis, planning,  treatment and 

management of speech and language disorders in people with communication 

disorders  by using new technology, counseling under professional ethics 
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๓๔ 

 

รมผส ๖๔๐ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๓  ๓(๐-๙-๓ ) 
RACD 640 Audiology Clinic Practicum III     
       ฝกปฏบิัติตรวจและฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว  ทดสอบอุปกรณรับเสียงฝงหูช้ันในในหอง

ผาตัดและปรับกระแสไฟฟาใหผูปวยท่ีใชอุปกรณรับเสียงฝงหูช้ันใน ประเมินความสามารถในการฟง และให

คําแนะนํา 

  Practicum in vestibular investigation and rehabilitation, devices testing in 

operating room, cochlear implant mapping, assessment of auditory performances and 

counseling 

 

 (๓) หมวดวิชาเลอืก                              
รมผส ๖๑๗ การพดูติดอาง ๓(๓-๐-๖) 
RACD ๖๑๗ Stuttering  
           ลักษณะการพูดติดอาง สาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย การแกไขการพูดติดอาง ทฤษฎี

การพดูติดอาง การใหคําปรกึษา คนควาและนําเสนอผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

           Nature of stuttering, causes, evaluation, diagnosis, treatment, theories of 

stuttering,  counseling, review relevant research studies and presentations 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
รมผส ๖๒๕ การกลนืผิดปกติ   ๓(๓-๐-๖) 
RACD 625 Swallowing Disorders  
  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการกลืน ลักษณะการกลืนท่ีผิดปกติ การประเมนิ การวินิจฉัย

และการแกไข  คนควาและนาํเสนอผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

          Basic knowledge of swallowing mechanism, characteristics of swallowing 

disorders, evaluation, diagnosis, treatment, review relevant research studies and 

presentations  

 

รมผส ๖๔๒ การไดยินในผูสูงอาย ุ ๓(๓-๐-๖) 
RACD 642 Geriatric Audiology  

          ความผิดปกติของการไดยินและผลกระทบตอผูสูงอายุ  การวินิจฉัย  การเลือกอุปกรณชวย

การไดยิน การฟนฟูสมรรถภาพและการใหคําแนะนํา 

 Effect of hearing disorders in elderly people, diagnosis, selection of hearing 

devices, rehabilitation and counseling  
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๓๕ 

รมผส ๖๔๓ การฟนฟสูมรรถภาพการทรงตัว ๓(๒-๑-๖) 
RACD 643 Vestibular Rehabilitation  
                   การประเมินการทรงตัว การฟนฟูสมรรถภาพ การวัดผลสัมฤทธิม์าตรฐาน การปฏิบัติงาน

ทางคลินิกการฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว การคนควาและนําเสนอผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   

         Clinical balance evaluations, components of vestibular rehabilitation, 

standardized functional outcome measurements, clinical practice in the vestibular 

rehabilitation, review relevant research studies and presentations  

                                      
รมผส ๖๔๔ จิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและฟนฟูขั้นแนะนาํ ๓(๓-๐-๖) 
RACD 644 Introduction to Rehabilitation Counseling Psychology   
                    พืน้ฐานในการใชจิตวิทยาในการใหคําปรกึษาและฟนฟ ูประวติัและหลักปรชัญาของการให

คําปรึกษาและฟนฟู กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับผูพิการดานตางๆ จรรยาบรรณในการให

คําปรึกษา 

          Overview of the foundations of the rehabilitation counseling, history and  

philosophy of rehabilitation counseling, legislation that affects individuals with disabilities, 

ethical principles that guide decision-making, the vocational rehabilitation process 

 
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

             ๔. วิทยานิพนธ    
รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ ๑๒(๐-๔๘ -๐) 
RACD 698 Thesis  
  การกําหนดหัวขอวิจัยดานความผิดปกติของการสื่อความหมาย จริยธรรมการวิจัย การ

ดําเนนิการวจัิย การเขียนและการนาํเสนอวทิยานพินธ การเผยแพรผลงานวจัิยในวารสารหรือสงตีพิมพทาง

วชิาการ ท่ีเปนมาตรฐานหรอืเสนอตอท่ีประชุมวชิาการดวยจริยธรรมการเผยแพรผลงานวิชาการ 

 Identifying research proposal in communication disorders, ethics of 

research, conducting research, research writing, research presenting and publishing in 

standard journal or academic publishing or presenting on the academic conference, ethics 

of academic presenting 

 

   ๕. สารนิพนธ 
รมผส ๖๙๗ สารนิพนธ ๖(๐-๒๔-๐) 
RACD 697 Thematic Paper  
                    การกําหนดกรอบความคิด การสืบคนขอมูล การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหขอมูล
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๓๖ 

ขาวสาร การสังเคราะหแนวคิด การวิจารณ การสรุป การเรียบเรียงบทความ การนําเสนอรายงาน ดวย

จริยธรรมการเผยแพรผลงานวิชาการ 

                     Identifying concept, data retrieval, reviewing literature, data analysis, 

concept synthetic, comment, summary, paper review, report presentation, ethics of 

academic presenting 

 

 

 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข รายละเอียดเก่ียวกับอาจารยประจําหลักสูตร 

๑. ช่ือ  รองศาสตราจารยกฤษณา  เลิศสุขประเสริฐ 
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 
  สถาบนั พ.ศ. 

ศศ.ม. ความผิดปกติของการส่ือความหมาย   มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๒๓ 

วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๙ 

    

สังกัด  ภาควชิาวทิยาศาสตรส่ือความหมาย และความผิดปกติของการส่ือความหมาย     

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 

 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ       

๑. ความผิดปกติของการไดยิน  การวินิจฉัย การฟนฟูสมรรถภาพ 

๒. เครื่องชวยการไดยิน  

 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือไดในรอบ 

๕ ป 

      - 

 
๑.  เอกสารประกอบการสอน 
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๓๗ 

 - 

๒. งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ 
กฤษณา เลศิสขุประเสริฐ  ความผิดปกติของการไดยิน ขอนแกน ขอนแกนธรุภัณฑ พ.ศ.๒๕๓๐  

จํานวน ๒๒๒ หนา. 

กฤษณา เลศิสขุประเสริฐ  อปุกรณชวยการไดยิน ใน สุภาวดี ประคุณหังสิต บรรณาธกิาร  ตําโสต  

นาสิก ลารงิซวทิยา กรงุเทพฯ บรษิัท โฮลิสติก พับลิชช่ิงจํากดั กรงุเทพฯ ๒๕๕๐ หนา  

๑๘๗-๑๙๙. 

 กฤษณา เลศิสขุประเสริฐ  หูพิการแตกําเนิด การวินิจฉัยและการฟนฟูสมรรถภาพ กชกรการพิมพ  

กรงุเทพฯ ๒๕๕๐. 

 

กฤษณา เลศิสขุประเสริฐ  เรือ่งเลาจากการศึกษาดูงาน การสอนพดูสําหรบัเด็กหูหนวก ตอนท่ี ๑  

จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพดูแหงประเทศไทย ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ 

เมย.-มิย. ๒๕๔๕ หนา ๙-๑๓. 

กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ  เรือ่งเลาจากการศึกษาดูงาน การสอนพดูสําหรบัเด็กหูหนวก ตอนท่ี ๒  

จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพดูแหงประเทศไทย ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓  

กค.-กย. ๒๕๔๕ หนา ๓-๑๓. 

กฤษณา เลศิสขุประเสริฐ  กรณีศกึษา จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพดูแหง 

ประเทศไทย ปที่ ๖ ฉบับท่ี ๒ เมย.-มิย. ๒๕๔๖ หนา ๑๖-๑๘. 

กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ  โครงการฟนฟูสมรรถภาพเด็กหูพิการกอนวัยเรียนประสบการณ ๓ ป  

จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพดูแหงประเทศไทย ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒  

เมย.-มิย. ๒๕๔๗ หนา ๑๕-๑๗.  

กฤษณา เลศิสุขประเสริฐ  ประสาทหูเทียม จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพดูแหง 

ประเทศไทย ปที่ ๗ ฉบับท่ี ๔ ตค.-ธค. ๒๕๔๗ หนา ๓-๘. 

กฤษณา เลศิสขุประเสริฐ  แบตเตอรี่สําหรับเครื่องชวยการไดยิน จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและ 

การแกไขการพดูแหงประเทศไทย ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๔ ตค.-ธค. ๒๕๔๙ หนา ๑๑-๑๕.                    

 
๓.  ผลงานวิจัย 
Lertsukprasert  K. Attitude and hearing level in chronic otitis media patients in  

Srinagarind hospital. Med J Khon kaen .1985; 11(1): 143-50. 

Lertsukprasert  K. Congenital sensorineural hearing loss. Srinagarind Med J  1986; 1(3) :  

217-21. 

Lertsukprasert  K Syphilis and sensorineural hearing loss. Khon Kaen Med J  1988; 12(1) :  
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งานใหคําปรึกษา และควบคุมวิทยานิพนธ แพทยประจําบาน สาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา สาขากมุาร 

เวชศาสตร และนกัศึกษาปรญิญาโท สาขากายภาพบําบัด 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16500481&query_hl=1&itool=pubmed_docsum�
http://www.medassocthai.org/journal/index.php?command=preview&selvol=89&selno=7&selids=1143�
http://www.medassocthai.org/journal/index.php?command=preview&selvol=89&selno=7&selids=1143�
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http://203.151.96.5:250/AnnualReports/Ann_R_2548/publications/2005-2_Keeratichamroen-2.jpg�
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๔๔ 

 

 

 

ภาระงานสอนในปจจุบัน 
 รมสน ๒๐๑ จริยธรรมวิชาชีพ      ๑ (๑-๐-๒) 

รมสน ๒๐๓ พืน้ฐานทางเสียงของการพดูและการไดยิน   ๓(๓-๐-๖) 

รมสน ๒๐๗ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของกลไกการไดยิน                   ๓(๓-๐-๖) 

     และการพูด                 

รมสน ๒๐๙ กายวภิาคศาสตรและสรรวทิยาของระบบประสาท  ๒(๒-๐-๔) 

รมสน ๒๑๐ โรคทางหู คอ จมูก      ๒(๒-๐-๔) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง     
รมผส ๖๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย      ๓(๓-๐-๖) 

รมผส ๕๒๙ ความผิดปกติของระบบการทรงตัว    ๓(๓-๐-๖) 

รมผส ๖๓๘ สัมมนาความผิดปกติของการส่ือความหมาย   ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๔๓ การฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว    ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๙๗ สารนิพนธ       ๖ (๐-๒๔-๐) 

รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ       ๑๒(๐-๔๘-๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ช่ือ  รองศาสตราจารย ดร.สมุาล ี  ดีจงกิจ 
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๔๕ 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

  สถาบนั พ.ศ. 
 Ph.D. Educational Administration: Higher 

Education  

Illinois State 

University, USA 

๒๕๔๒ 

   ศศ.ม. ความผิดปกติของการส่ือความหมาย   มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๒๓ 

วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๘ 

 

สังกัด   ภาควชิาวทิยาศาสตรส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย     

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 
๑. งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ      

การแกไขการพดู 

 

๒. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือไดใน 

    รอบ ๕ ป 

Dechongkit S, Chantiempetch W, Khanthapasuantara, Teerapong W. A study  of the  

language performance of Thai adults by using the Thai adaptation of  the  

Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia. Thai J Otolaryngol Head Neck  

Surg 2007;8:59-65. 

Dechongkit S, Kasemkosin N, Jithavech P, Kaitpongsan S. Santidumrongkul S. Speech  

disorders among university freshmen. Thai J Otolaryngol Head Neck Surg  

2005;6:75-81. 

Dechongkit S, Kasemkosin N, Jithavech P, Kaitpongsan S. The effect of malocclusion on  

articulation. Thai J Otolaryngol Head Neck Surg 2004;5:39-44.  

Dechongkit S, Kunadhamraks P, Buakanok N. The relationships between nasalance  

scores and Thai children’s demographic variables. Thai J Otolaryngol Head Neck  

Surg 2004;5:57-63. 

 

Dechongkit S, Buakanok N, Boonyathitisuk P, Subanwilas U. A study of nasalance in  

normal children aged 6 to 15 years in Bangkok, Thailand. Thai J Otolaryngol Head  

Neck Surg 2003;4:41-7. 
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๔๖ 

Dechongkit S, Pimanthep P, Jeeraumporn J, Thiensuwan M. The study of  nasalance  

scores in Thai cleft palate patients aged 8 to 15 years. Thai J Otolaryngol Head  

Heck Surg 2003;4:48-55. 

 
๓. ผลงานอื่น ๆ 
สุมาลี  ดีจงกิจ. บทบาทของนกัแกไขการพดูและครอบครวัของเด็กกลุมอาการออทิสติก.ใน: สุมาลี  

ดีจงกิจ, สุนีย มุขเงิน บรรณาธกิาร. ลูกออทิสติกไมพูด....จะทําอยางไร. กรงุเทพมหานคร:  

ประสานมติร, ๒๕๔๗:๑๙๕-๒๐๑. 

สุมาลี  ดีจงกิจ. ดิสอารเทรยี. ใน: บุญศรี ไพรัตน บรรณาธกิาร. การศึกษาพเิศษ: สารานกุรม 

ศึกษาศาสตรสาขาวชิาการศึกษาพเิศษ. กรงุเทพมหานคร:  สํานักพิมพพัฒนาศึกษา, ๒๕๔๖:๑๗๒-

๗๖.  

สุมาลี ดีจงกิจ, เจียมใจ  จีระอัมพร. ลักษณะการพูดของผูมีเพดานโหว และผูมีเพดานโหวรวมกับ 

ปากแหวง . วารสารหู คอ จมกู และใบหนา ๒๕๔๕; ๓: ๕๖-๖๐. 

สุมาลี ดีจงกิจ, กาญจนลักษณ คันธพสุนธรา, เจียมใจ  จีระอัมพร. เสียงพูดไมชัดและปจจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ในเด็กท่ีมีปญหาการพูดไมชัด .วารสารหู คอ จมกู และใบหนา ๒๕๔๕; ๓: ๕๑-๕๕.  

สุมาลี  ดีจงกิจ. การส่ือความหมาย. ใน: สุภาวดี  ประคุณหังสิต, สมยศ  คุณจักร บรรณาธกิาร. ตํารา 

โสต ศอ นาสิกวทิยา. กรงุเทพมหานคร: บริษัทโฮลิสติกพับลิชซิ่ง จํากัด, ๒๕๔๔: ๑๔๓-๔๗. 

สุมาลี  ดีจงกิจ, กาญจนลักษณ คันธพสุนธรา, พิสมัย บุญญะธิติสุข,  เจียมใจ จีระอัมพร. ความผิดปกติ 

ของการส่ือความหมาย. ใน: สุภาวดี  ประคุณหังสิต, สมยศ  คุณจักร บรรณาธกิาร. ตําราโสต  

ศอ นาสิกวิทยา. กรงุเทพมหานคร: บริษัทโฮลิสติกพับลิชซิ่ง จํากัด, ๒๕๔๔: ๑๔๗- ๕๘.      

สุมาลี ดีจงกิจ. การส่ือภาษาและการปฏิสัมพันธกับคนพิเศษ. จุลสารสมาคมโสตสัมผัสวทิยาและการ 

แกไขการพดูแหงประเทศไทย. ๒๕๔๓; ๓๗-๔๐.  

สุมาลี ดีจงกิจ. การศึกษาของผูมีประสาทหูพิการ. เอกสารประกอบการประชุมวชิาการสามญัประจําป 

สมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพดูแหงประเทศไทย. ๒๕๔๓;๔๕-๕๒. 

 
 
 
 
ภาระงานสอนในปจจุบัน 

รสบพ ๖๘๙  การศึกษาอิสระ       ๓(๓-๐-๖) 

รสบพ ๖๙๘  วิทยานิพนธ       ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง     
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๔๗ 

รมผส ๕๒๔ ปฏิบัติงานคลินกิภาษาและการพดู ๑    ๓ (๐-๙-๓) 

รมผส ๕๒๖ ปฏิบัติงานคลินกิภาษาและการพดู ๒    ๓ (๐-๙-๓) 

รมผส ๖๑๖  เสียงผิดปกติ       ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๑๗  การพดูติดอาง      ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๑๘  การพดูของผูทีม่ปีากแหวง เพดานโหว    ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๒๕ การกลืนผิดปกติ      ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๓๘ สัมมนาความผิดปกติของการส่ือความหมาย   ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๓๙ ปฏิบัติงานคลินกิภาษาและการพดู ๓    ๓ (๐-๙-๓) 

รมผส ๖๙๗ สารนิพนธ       ๖ (๐-๒๔-๐) 

รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ       ๑๒(๐-๔๘-๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ช่ือ  ผูชวยศาสตราจารยเจียมใจ จีระอมัพร 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

  สถาบนั พ.ศ. 
   ศศ.ม. ความผิดปกติของการส่ือความหมาย   มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๓๓ 

ศศ.บ. ภาษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ๒๕๒๗ 

 

สังกัด  ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย     
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๔๘ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 

 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ 
 การแกไขการพดู 

 

ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือไดในรอบ ๕ ป 

เจียมใจ  จีระอมัพร, ภาวิณี ออนนาค, กาญจนลักษณ คันธพสุนธรา. ความสามารถในการใหนยิาม 

คําศัพทของเด็กออทิสติก วารสารหู คอ จมกู และใบหนา ๒๕๔๗; ๕: ๖๔-๗.  

Dechongkit S., Pimanthep P., Jeeraumporn J., Thiensuwan M. The Study of Nasalance  

Scores in Thai Cleft Palate Patients Aged 8  to 15 Years. Thai J Otolaryngol Head  

Neck Surg 2003; 4 : 48-55.  

สุมาลี ดีจงกิจ, เจียมใจ  จีระอมัพร. ลักษณะการพูดของผูมีเพดานโหว และผูมีเพดานโหวรวมกับ 

ปากแหวง . วารสารหู คอ จมกู และใบหนา ๒๕๔๕; ๓: ๕๖-๖๐. 

สุมาลี ดีจงกิจ, กาญจนลักษณ คันธพสุนธรา, เจียมใจ  จีระอมัพร . เสียงพูดไมชัดและปจจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ในเด็กท่ีมีปญหาการพูดไมชัด .วารสารหู คอ จมกู และใบหนา ๒๕๔๕; ๓: ๕๑-๕๕.  

สุมาลี  ดีจงกิจ, กาญจนลักษณ คันธพสุนธรา, พิสมัย บุญญะธิติสุข,  เจียมใจ จีระอมัพร. ความผิดปกติ 

ของการส่ือความหมาย. ใน: สุภาวดี  ประคุณหังสิต, สมยศ  คุณจักร บรรณาธกิาร. ตําราโสต  

ศอ นาสิกวิทยา. กรงุเทพมหานคร: บริษัทโฮลิสติกพับลิชซิ่ง จํากัด, ๒๕๔๔: ๑๔๗- ๕๘.      

 
ผลงานอืน่ ๆ 
 สอนนักศึกษาแพทยป ๕ 

 สอนแพทยประจําบาน สาขาโสต ศอ นาสิกวทิยา  

 

ภาระงานสอนในปจจุบัน 
รมสน ๒๐๔  จิตวทิยาเชิงพฒันาการ     ๒ (๒-๐-๔) 

รมสน ๒๑๑  ความผิดปกติของการส่ือความหมายข้ันแนะนาํ   ๓ (๓-๐-๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  

รมผส ๕๒๔ ปฏิบัติงานคลินกิภาษาและการพดู ๑    ๓ (๐-๙-๓) 

รมผส ๕๒๖ ปฏิบัติงานคลินกิภาษาและการพดู ๒    ๓ (๐-๙-๓) 

รมผส ๖๑๖  เสียงผิดปกติ                  ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๑๗  การพูดติดอาง      ๓ (๓-๐-๖) 
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๔๙ 

รมผส ๖๑๘  การพดูของผูทีม่ปีากแหวง เพดานโหว    ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๒๕  การกลืนผิดปกติ      ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๓๘  สัมมนาความผิดปกติของการส่ือความหมาย   ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๓๙  ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓    ๓ (๐-๙-๓) 

รมผส ๖๙๗  สารนิพนธ       ๖ (๐-๒๔-๐) 

รมผส ๖๙๘  วิทยานิพนธ       ๑๒(๐-๔๘-๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ช่ือ  อาจารย ดร.ปรียาสิริ มานะสันต 

คุณวุฒิ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

  สถาบนั พ.ศ. 
Ph.D. Rehabilitation Psychology 

and Special Education 

Wisconsin-Madison University, USA. 

 

๒๕๕๒ 

Certificate 

of Advance 

Studies 

Applied Behavior Analysis Pennsylvania State University, USA. ๒๕๕๒ 

M.S. 

(Honors) 

Assistive Technology The Johns Hopkins University, USA. ๒๕๔๘ 

ศศ.ม. ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๕ 
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๕๐ 

ค.บ. 

(เกียรตินิยม) 

เทคโนโลยีทางการศึกษาและ

การศึกษานอกระบบโรงเรยีน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๔ 

 

สังกัด   ภาควชิาวทิยาศาสตรส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย     

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชํานาญการ      
1. Rehabilitation Psychology for children with Emotional and Behavioral 

Disabilities/Cognitive Disabilities  

2. Assistive Technology 

3. Applied Behavior Analysis 

 
ผลงานวิจยัหรือผลงานทางวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการท่ีเช่ือถือไดในรอบ ๕ ป 

ปรียาสิริ มานะสันต. การรเิริม่ดําเนนิการปฏิรูปการศึกษาสายหลักสําหรับเด็กผูมีความ 

บกพรองทางดานสติปญญาระดับทุติยภูมิในประเทศไทย : การวิเคราะหเชิงคุณภาพจากผูมีสวน

ไดเสียสําคัญ. วารสารราชสุดาเพื่อคนพิการ. มกราคม-มิถุนายน.๒๕๕๓; ๖:๑. 

Manason P. Educational policy and practices for educating students with  

moderate/severe cognitive disabilities in segregated and inclusive schools in  

Thailand : A qualitative analysis from the perspectives of parents, teachers, and  

school administrators. Proquest (3399933), 2009. 

Bottge BA. Rueda E. Stephens A. Kwon J. LaRoque P. Glass MB. Manason P. and Grant T. 

Advancing the math skills or low-achieving adolescents in technology-rich 

learning environment. (Research funded by the U.S. Department of Education, 

Institute of Education Sciences, Cognition and Student Learning Research 

Program). Council of Exceptional Children. 2009; 2: 29-45. 

Manason P. Assistive technology in Thailand (Assistive Technology Seminar at The Johns 

Hopkins University). Configurations. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 

2008. 

Manason P. Embarking upon the reformation of mainstream education in Thailand: Who 

? How ? Presented at American Educational Research Association seminar. New 

York: 2008. 

 
ภาระงานสอนในปจจุบัน 
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๕๑ 

รมสน ๔๐๓ ภาษาและการพูดของผูท่ีมีภาวะปญญาออน   ๓ (๓-๐-๖) 

รมสน ๔๐๔ ภาษาและการพดูของเด็กท่ีมีปญหาดานอารมณ  ๓ (๓-๐-๖) 

รมสน ๔๑๕ ระเบียบวิธีวิจัยข้ันแนะนํา     ๒ (๒-๐-๔) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง    
รมผส ๖๐๒  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย     ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๔๔  จิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและฟนฟูข้ันแนะนํา  ๓ (๓-๐-๖) 

รมผส ๖๙๗  สารนิพนธ      ๖ (๐-๒๔-๐) 

รมผส ๖๙๘  วิทยานิพนธ      ๑๒ (๐-๔๘-๐) 
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๕๒ 

ภาคผนวก ค แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรบัผิดชอบรอง 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

๒. ความรู 

 

 

๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทักษะ 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

ส่ือสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 

๑) หมวดวิชาแกน 
รมผส ๖๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย                  

รมผส ๖๓๓ การไดยินในเด็ก                  

รมผส ๖๓๘ สัมมนาความผิดปกติของการส่ือ    

               ความหมาย 
                 

๒) หมวดวิชาบังคับ 
รมผส ๕๒๓ คล่ืนไฟฟาของระบบการไดยิน                  

รมผส ๕๒๔ ปฏิบัติงานคลินกิภาษาและการพดู ๑                  

รมผส ๕๒๕ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๑                   



มคอ.๒ 

............................................................................................................................................................................................................. 
หลักสูตรปรับปรุงน้ี ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔๕๒ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 

๕๓ 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

๒. ความรู 

 

 

๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทักษะ 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

ส่ือสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 

รมผส ๕๒๖ ปฏิบัติงานคลินกิภาษาและการพดู ๒                  

รมผส ๕๒๗ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๒                  

รมผส ๕๒๘ ความผิดปกติดานภาษาและการพูด 

               เนือ่งมาจากระบบประสาท 
                 

รมผส ๕๒๙ ความผิดปกติของระบบการทรงตัว                  

รมผส ๕๓๐ อุปกรณชวยการไดยินกาวหนา                  

รมผส ๖๑๖ เสียงผิดปกติ                  

รมผส ๖๑๘ การพดูของผูท่ีมปีากแหวง เพดานโหว                  

รมผส ๖๓๙ ปฏิบัติงานคลินกิภาษาและการพดู ๓                  

รมผส ๖๔๐ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๓ 
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๕๔ 

 

 

 

รายวิชา 

 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

๒. ความรู 

 

 

๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

๕. ทักษะ 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

ส่ือสารและ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 

๓) หมวดวิชาเลอืก 
รมผส ๖๑๗ การพูดติดอาง                  

รมผส ๖๒๕ การกลืนผิดปกติ                  

รมผส ๖๔๒ การไดยินในผูสูงอายุ                  

รมผส ๖๔๓ การฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว                  

รมผส ๖๔๔ จิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและฟนฟูข้ัน 

               แนะนํา   
              

 
  

๔) วิทยานิพนธ 
รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ                  
๕)  สารนิพนธ 
รมผส ๖๙๗  สารนิพนธ 

                 

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูของหลักสูตรฯ กับ Core value ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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๕๕ 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน   
Core value ของ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑.    ดานคุณธรรม จริยธรรม  

๑.๑  มีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ Mastery , 

Integrity 

๑.๒ จัดการกับปญหาท่ีเกี่ยวของกับการดูแลผูปวยท่ีมีความผิดปกติของการส่ือความหมาย โดยต้ังอยูบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม  Mastery , 

Integrity 

๑.๓  แสดงออกซึ่งภาวะผูนําและผูตามในการสงเสริมใหประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม Integrity , 

Leadership 

๑.๔ ส่ือสารไดอยางถูกตอง โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นท่ีจะไดรับผลกระทบ  Altruism , 

Integrity 

๒. ดานความรู  

๒.๑  อธิบายเนื้อหาในสาขาความผิดปกติของการส่ือความหมายและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ Mastery , 

Originality 

๒.๒ นําทฤษฎีความรูท่ีเกี่ยวของกับสาขาความผิดปกติของการส่ือความหมายและสาขาวชิาท่ีเกีย่วของมาวเิคราะหปญหาบูรณาการและ

ประยุกตในการแกปญหาไดเหมาะสมกบัสถานการณตางๆ อยางทันสมัย  

Mastery , 

Harmony , 

Originality 
 
 

ผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐาน Core value ของ 
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๕๖ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒.๓ ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาความผิดปกติของการส่ือความหมายและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ

เพือ่ใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

Mastery , 

Originality 

 

๒.๔ อธบิายขอกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัสาขาวชิาความผิดปกติของการส่ือความหมาย และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวของกบัการ

ทํางานและการทําวจัิย 

Integrity , 

Originality 

๓. ดานทักษะทางปญญา    

๓.๑ ใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการปญหาทางคลินิกท่ีเกี่ยวของกับความผิดปกติของการส่ือความหมายและสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของ   

Harmony , 

Determination 

๓.๒ ใชดุลยพนิจิในการตัดสินใจ และพฒันาแนวทางการแกไขปญหาไดดวยแนวคิดใหม  Determination , 

Originality 

๓.๓ วเิคราะหประเด็นปญหาดานความผิดปกติของการส่ือความหมาย และสาขาวชิาท่ีเกีย่วของไดอยางสรางสรรค  Harmony , 

Determination 

๓.๔ ดําเนนิโครงการวจัิยไดดวยตนเอง Harmony , 

Determination 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถส่ือสารกับกลุมคนหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ Harmony 

๔.๒ นาํความรูดานความผิดปกติของการส่ือความหมายมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และรเิริม่ประเด็นในการแกไขปญหาใน

สถานการณตางๆ ได 

Harmony , 

Determination , 
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๕๗ 

Leadership 

๔.๓ แสดงความเปนผูนํา มีน้ําใจเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม Leadership , 

Altruism 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕.๑ แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรอืนาํสถิติมาประยุกตในการแกปญหาท่ีเกีย่วของได Mastery , 

Determination , 

Originality 

๕.๒ ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรปูแบบของส่ือการนาํเสนออยางเหมาะสม  Mastery , 

Harmony 

 


	แผน ก แบบ ก ๒
	(๒) หมวดวิชาบังคับ

