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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Communication Disorders
๒. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย)
ชื่อยอ : วท.ม. (ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Communication Disorders)
ชื่อยอ : M.Sc. (Communication Disorders)
๓. วิชาเอก

: (๑) แกไขการพูด
: (๒) แกไขการไดยิน

๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
: หลักสูตรระดับปริญญาโท
๕.๒ ภาษาที่ใช
: ภาษาไทย
๕.๓ การรับเขาศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น : เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา : ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
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๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.๒ เริ่มใชในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน : หลักสูตรมีความพรอมในการ
เผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน
ปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังเปดสอน ๒ ป )
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
นักเวชศาสตรการสือ่ ความหมาย (แกไขการพูด และแกไขการไดยิน)
๙. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
๑.

๒.

๓.

เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่อ–นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
x xxxx xxxx xxx
รองศาสตราจารยกฤษณา เลิศสุขประเสริฐ

x xxxx xxxx xxx
รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี ดีจงกิจ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน:ปที่สําเร็จการศึกษา
ศศ.ม.(ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓
วท.บ. (พยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๙
Ph.D. (Educational Administration)
Illinois State University , USA: ๒๕๔๒
ศศ.ม.(ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓
วท.บ. (พยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๘

x xxxx xxxx xxx
รองศาสตราจารย นพ.จันทรชัย เจรียงประเสริฐ M.Sc. (Audiological Medicine)
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เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่อ–นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
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คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน:ปที่สําเร็จการศึกษา
(ILO, UCL, London) : 2537
ว.ว. (ประสาทวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔
ศศ.ม. (ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑
พ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๖

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใชอาคารสถานที่ที่มีอยูแลวใน ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย และอาคารอืน่ ๆ ของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
มหาบั ณ ฑิ ต ที ่สํ าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าความ
ผิดปกติของการสือ่ ความหมาย เปนผูม ีบทบาทสําคัญในการวินิจฉัย ฟน ฟูสมรรถภาพผูท ีม่ ีความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย ที่จําเปน ตองไดรับการดูแลโดยอาศัยเทคโนโลยีที่หลากหลาย ประกอบกับผล
การศึกษาคนควาวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาศักยภาพของผูที่มีความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย ใหมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี สามารถประกอบอาชีพ พึง่ ตนเองได
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความผิดปกติของการสือ่ ความหมายที่มีผลกระทบตอการเรียนรูการใชภาษาและการดําเนิน
ชีวิตของมนุษยในปจจุบันมีผูที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย เปนจํานวนมาก และหลายประเภท
เชน ความพิการทางการไดยนิ ออทิสติก ปากแหวงเพดานโหว เสียงผิดปกติ สมองพิการ โรคหลอดเลือด
สมอง เปนตน วิชาความรูแ ละศาสตรดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย จึงมีความสําคัญ
ในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพ ดํารงไวซึ่งภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ใหยั่งยืนตอไป
๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
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หลัก สูตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าความผิ ดปกติข องการสื่อความหมาย เป น
หลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่เปดรับ นักศึกษามาแลว กวา ๓๐ ปและในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดเปดรั บ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย เพือ่ ใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม ดังนัน้ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงเนือ้ หารายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต ใหมีความกาวหนาในระดับที่สูง ขึ้น เพื่อรองรับผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย เพือ่ พัฒนานักเวชศาสตรการสือ่ ความหมาย ให มี
ความรูท ีท่ ันสมัย กาวทันเทคโนโลยี มีความสามารถในระดับสูง มีความชํานาญในการใหบริการวินิจฉัย
แกไข ฟน ฟู และฝกอบรม ดานความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
ทางคณะฯ ไดพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย โดยมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเพิม่ รายวิชาใหม ซึง่ เปนการบูรณาการความรูใ นศาสตร
ดานนี้ ใหเขากับ เทคโนโลยีที่ทัน สมัย เพื่อใหบัณ ฑิตที่จบไป มีความสามารถนําความรูเชิง บู รณาการ
ดังกลาว ไปประยุกตในการพัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้น
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลั ก สู ต รนี ้จ ะส ง เสริ ม พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในด า นความเป น เลิ ศ ทางศาสตร แ ละ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรจะมุงเนนใหนักศึกษามีความรู ในนวัตกรรม และเทคโนโลยี ดานความ
ผิดปกติของการสือ่ ความหมาย และสามารถนําความรูด งั กลาวไปประยุกตอยางมีประสิทธิภาพ
๑๓. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
ไมมี
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรมุงเนนการพัฒนานักเวชศาสตรการสื่อความหมายใหมีความรู ความสามารถระดับ
สูงขึน้ ในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มีความชํานาญในการ
ใหบริการตรวจประเมิน วินิจฉัย บําบัด แกไข ฟนฟู และทําการวิจัยเพื่อใหเกิดองคความรูใหม เพือ่ สงเสริม
สุขภาพและการปองกันความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย บูรณาการศาสตรดานความผิดปกติของการ
สือ่ ความหมายกับศาสตรอืน่ ได โดยเนนความมีคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูรับบริการ และการ
ใหบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๒.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒
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เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว มหาบัณฑิตมีความรูความสามารถ และ
คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
(๑) ใชดลุ ยพินิจในการตรวจวินิจฉัย แกไข และฟนฟูสมรรถภาพของการไดยินและการ
พูด ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผูร บั บริการ
(๒) สามารถเรียนรูด ว ยตนเอง และติดตามความกาวหนาทางวิชาการ เทคโนโลยี และ
เครื่องมือใหม ตลอดจนการสรางนวัตกรรม แบบทดสอบ หรือเครื่องมือ นํามาประยุกตทั้งทางดานการ
ตรวจวินิจฉัย แกไข และการฟนฟูความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(๓) วิเคราะห วิจารณผลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพ เสนอแนวความคิด และนํามาประยุกต
ในการบริการทางคลินิกรวมทั้งการศึกษาไดอยางเหมาะสม
(๔) มีทกั ษะในการทํางานเปนทีม สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางเหมาะสม มีความ
รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย
(๕) ถายทอด หรือนําเสนอผลงานและสื่อสารไดอยางเหมาะสม กับบุคคลกลุม ตางๆ
ไดแกนักวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวของ ผูสนใจและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) มีความคิดริเริม่ ในการทําวิจยั สามารถดําเนินกระบวนการวิจยั ไดอยางถูกตอง และ
สรางสรรคงานวิจัยดานความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
๑.๒.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร แผน ข
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว มหาบัณฑิตมีความรูความสามารถ
และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
(๑) ใชดลุ ยพินิจในการตรวจวินิจฉัย แกไข และฟนฟูสมรรถภาพของการไดยินและ
การพูด ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิของผูรับบริการ
(๒) สามารถเรียนรูด ว ยตนเอง และติดตามความกาวหนาทางวิชาการ เทคโนโลยี และ
เครื่องมือใหม ตลอดจนการสรางนวัตกรรม แบบทดสอบ หรือเครื่องมือ นํามาประยุกตทั้งทางดานการ
ตรวจวินิจฉัย แกไข และการฟนฟูความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
(๓) วิเคราะห วิจารณผลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพ เสนอแนวความคิด และนํามา
ประยุกตในการบริการทางคลินิกรวมทั้งการศึกษาไดอยางเหมาะสม
(๔) มีทกั ษะในการทํางานเปนทีม สามารถจัดการความขัดแยงไดอยางเหมาะสม มี
ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(๕) ถายทอด หรือนําเสนอผลงานและสือ่ สารไดอยางเหมาะสม กับบุคคลกลุม ตางๆ
ไดแกนักวิชาชีพ บุคลากรที่เกี่ยวของ ผูสนใจและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) มีความสามารถในการวิเคราะหขอ มูลจากการสืบคน การทบทวนวรรณกรรม
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การสังเคราะหแนวคิด การวิจารณ การสรุป การเรียบเรียงบทความ การนําเสนอรายงาน
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนาปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลง
การประเมินผลหลักสูตรเพือ่
รักษามาตรฐานหลักสูตร

กลยุทธ

(๑) ติดตามประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
(๒) พัฒนาหลักสูตรในดาน
คุณภาพทางวิชาการใหสอด
คลองกับมาตรฐานระดับสากล
การปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ (๑) สํารวจความตองการของ
สอดคลองกับความตองการของ มหาบัณฑิตและผูใชมหาบัณฑิต
มหาบัณฑิตและผูใชมหาบัณฑิต รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลง
ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงของ ของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
การพัฒนาบุคลากรดานการเรียน (๑) สนับสนุนใหบุคลากรศึกษา
การสอนและบริการวิชาการใหมี ตอในระดับที่สูงขึ้น
คุณภาพและมาตรฐานในระดับ (๒) บุคลากรเขารับการฝก อบรม
ดูงาน สัมมนา รวมประชุม
สากล
วิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ
(๓) สงเสริมใหบุคลากรออกไป
ใหบริการวิชาการแกสังคม

หลักฐาน/ตัวบงชี้
(๑) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
(๒) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

(๑) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของมหาบัณฑิตและผูใช
มหาบัณฑิต ในดานทักษะ ความรู
ความ สามารถในการทํางานของ
มหาบัณฑิต โดยเฉลีย่ ในระดับดี
ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร
ใบรับรอง การเขารวมอบรม
สัมมนาหรือประชุมวิชาการ

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ ใชระบบการจัดการศึกษาแบบหนวยกิตระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น - ไมมี๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค -ไมม-ี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
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๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในวัน- เวลาราชการ
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
(๑) เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าความผิ ด ปกติ ข องการสื ่อ
ความหมาย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก สาขาวิชาการแกไขการไดยนิ สาขาวิชาการแกไขการพูด
สาขาอาชีวอนามัย สังคมสงเคราะห และการศึกษาพิเศษ เปนตน
(๒) ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๕๐
(๓) ผูสมัครเขาศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวนี้ อาจไดรบั การพิจารณา
ใหสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาไดตามดุลยพินจิ ของประธานหลักสูตรและ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาในแผน ข
(๑) สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าความผิ ด ปกติ ข องการสื่ อ
ความหมายหรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวของ ไดแก สาขาวิชาการแกไขการไดยนิ สาขาวิชาการแกไขการพูด
สาขาอาชีวอนามัย สังคมสงเคราะห และการศึกษาพิเศษ เปนตน
(๒) ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๕๐
(๓) มีป ระสบการณ ก ารทํ า งานในสาขาวิช าที เ่ กี ย่ วขอ งกั บความผิ ด ปกติ ข องการสื่ อ
ความหมายอยางนอย ๒ ป โดยนับถึงวันสมัคร
(๔) ผูสมัครเขาศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑดังกลาวนี้ อาจไดรบั การพิจารณา
ใหสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาไดตามดุลยพินจิ ของประธานหลักสูตรและ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ปญหาดานการใชภาษาอังกฤษ

๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา
ดานการใชภาษาอังกฤษ
๑. รับเฉพาะนักศึกษาที่ผานเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย
๒. สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ โดยใหนักศึกษามีการพัฒนา
ดานภาษา
-จัดใหมีการสอนเสริมภาษาอังกฤษรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย
-ฝกใหนกั ศึกษาสนทนา อาน และนําเสนอวารสารเปน
ภาษาอังกฤษ
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๘

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ในระยะ ๕ ป
การรับนักศึกษาหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข
ปการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
ก ข ก ข ก ข
จํานวนที่คาดวาจะรับ ๘ - - - ๔ ๔
จํานวนสะสม
- - ๘ - ๑๒ จํานวนทีค่ าดวาจะจบ - - - - ๘ -
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๒๕๕๘
ก ข
- ๔ ๔
- -

๒๕๕๙
ก ข
๔ ๔
๘ ๘
๔ ๔

๒.๖ งบประมาณตามแผน
รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตร
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) (ที่นกั ศึกษาตองจาย)
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
-คาใชจา ยบุคลากร
xx,xxx.- บาท
-คาใชจา ยดําเนินงาน
xx,xxx.- บาท
-คาใชจายเงินอุดหนุน
xx,xxx- บาท
-คาศึกษาดูงาน
x,xxx.- บาท
ข. งบลงทุน
-คาเสื่อมราคาครุภัณฑ
xx,xxx.- บาท
ค. คาใชจายงบกลางรายจายอื่น
x,xxx.- บาท
รวม
๑๔๖,๔๑๙.- บาท
คาใชจายตอปการศึกษา ๑๔๖,๔๑๙.-บาท จํานวนนักศึกษาที่เปนจุดคุมทุน ๘ คน (โดยประมาณ)
๒.๗ ระบบการศึกษา แบบชั้นเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.grad.mahidol.ac.th
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
๓.๑ หลักสูตร
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๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๙ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข ดังนี้

รมผส
RACD
รมผส
RACD
รมผส
RACD

แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิชาแกน
๙ หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๘ หนวยกิต
วิทยานิพนธ
๑๒ หนวยกิต
รวมไมนอ ยกวา
๓๙ หนวยกิต
แผน ข
หมวดวิชาแกน
๙ หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ
๑๘ หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
สารนิพนธ
๖ หนวยกิต
รวมไมนอ ยกวา
๓๙ หนวยกิต
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
(๑) หมวดวิชาแกน แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข (๙ หนวยกิต)
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๖๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
๓(๓-๐-๖)
602
Research Methodology
๖๓๓ การไดยนิ ในเด็ก
๓(๓-๐-๖)
633
Pediatric Audiology
๖๓๘ สัมมนาความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
๓(๓-๐-๖)
638
Seminar in Communication Disorders

(๒) หมวดวิชาบังคับ
(๒.๑) วิชาเอกแกไขการพูด แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข (๑๘ หนวยกิต)
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
รมผส ๕๒๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
๓(๐-๙-๓)
RACD 524 Speech Clinic Practicum I
รมผส ๕๒๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
๓(๐-๙-๓)
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๑๐

RACD
รมผส
RACD
รมผส
RACD
รมผส
RACD
รมผส
RACD

526
๕๒๘
528
๖๑๖
616
๖๑๘
618
๖๓๙
639

รมผส
RACD
รมผส
RACD

๕๒๓
523
๕๒๕
525

รมผส
RACD
รมผส
RACD
รมผส
RACD
รมผส
RACD

๕๒๗
527
๕๒๙
529
๕๓๐
530
๖๔๐
640

Speech Clinic Practicum II
ความผิดปกติดา นภาษาและการพูดเนือ่ งมาจากระบบประสาท
Neurological Speech Disorders
เสียงผิดปกติ
Voice Disorders
การพูดของผูท ม่ี ปี ากแหวง เพดานโหว
Cleft Lip and Palate Speech
ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
Speech Clinic Practicum III

มคอ.๒

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๐-๙-๓)

(๒.๒) วิชาเอกแกไขการไดยนิ แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข (๑๘ หนวยกิต)
คลืน่ ไฟฟาของระบบการไดยนิ
๓(๓-๐-๖)
Auditory Evoked Potentials
ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๑
๓(๐-๙-๓)
Audiology Clinic Practicum I
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๒
๓(๐-๙-๓)
Audiology Clinic Practicum II
ความผิดปกติของระบบการทรงตัว
๓(๓-๐-๖)
Vestibular Disorders
อุปกรณชวยการไดยินกาวหนา
๓(๓-๐-๖)
Advanced Hearing Devices
ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๓
๓(๐-๙-๓)
Audiology Clinic Practicum III
(๓) หมวดวิชาเลือก
(๓.๑) วิชาเอกแกไขการพูด แผน ข ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต

รมผส
RACD
รมผส
RACD

๖๑๗
617
๖๒๕
625

การพูดติดอาง
Stuttering
การกลืนผิดปกติ
Swallowing Disorders

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

๑๑

มคอ.๒

รมผส ๖๔๔ จิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและฟนฟูขั้นแนะนํา
RACD 644 Introduction to Rehabilitation Counseling Psychology

๓(๓-๐-๖)

(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 จิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและฟนฟูขั้นแนะนํา
๓(๓-๐-๖)
RACD 644 Introduction to Rehabilitation Counseling Psychology
(๔) วิทยานิพนธ (๑๒ หนวยกิต)
รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ
RACD 698 Thesis
(๕) สารนิพนธ (๖ หนวยกิต)
รมผส ๖๙๗ สารนิพนธ
RACD 697 Thematic Paper

๑๒ (๐-๔๘-๐)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๖ (๐-๒๔-๐)

๓.๑.๔ โครงการวิจยั และโครงการศึกษาอิสระของหลักสูตร
หัวขอการวิจัยที่เปนแนวทางในการทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ สําหรับนักศึกษา
ประกอบดวย
(๑) ภาษาและการพูดในเด็กทีม่ ีความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
(๒) ภาษาและการพูดในผูใหญที่มีพยาธิสภาพของหลอดเลือดในสมอง
(๓) เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องชวยการไดยินสําหรับคนหูพิการ
(๔) เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ และโปรแกรมทางดานความผิดปกติของ
การสือ่ ความหมาย
(๕) การฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว
๓.๑.๕ ความหมายของรหัสวิชา
ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้
ตัวอักษร ๒ หลักแรก เปนอักษรยอของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
รม (RA) หมายถึง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
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๑๒

มคอ.๒

ตัวอักษร ๒ หลักตอมา เปนอักษรยอของภาควิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ผส (CD) หมายถึง ภาควิชาวิทยาศาสตรสอ่ื ความหมายและความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
ตัวเลข ๓ หลัก คือ ๕XX และ ๖XX แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

ชั้นปที่
๑

๒

๓.๑.๖ แผนการศึกษา
วิชาเอกแกไขการพูด ๓๙ หนวยกิต
แผน ก แบบ ก ๒
ภาคเรียนที่ ๑

รมผส ๕๒๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษา
๓ (๐-๙-๓)
และการพูด ๑
รมผส ๖๑๖ เสียงผิดปกติ
๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๖๑๘ การพูดของผูที่มีปากแหวง
๓ (๓-๐-๖)
เพดานโหว
รมผส ๖๓๓ การไดยนิ ในเด็ก
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๒ หนวยกิต

แผน ข
ภาคเรียนที่ ๑

รมผส ๕๒๔ ปฏิบัติงานคลินิกภาษา
และการพูด ๑
รมผส ๖๑๖ เสียงผิดปกติ
รมผส ๖๑๘ การพูดของผูที่มีปากแหวง
เพดานโหว
รมผส ๖๓๓ การไดยนิ ในเด็ก

ภาคเรียนที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๑

๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๒ หนวยกิต

รมผส ๕๒๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษา
๓ (๐-๙-๓) รมผส ๕๒๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษา
๓ (๐-๙-๓)
และการพูด ๒
และการพูด ๒
รมผส ๕๒๘ ความผิดปกติดานภาษาและการพูด ๓ (๓-๐-๖) รมผส ๕๒๘ ความผิดปกติดานภาษาและการพูด ๓ (๓-๐-๖)
เนื่องมาจากระบบประสาท
เนื่องมาจากระบบประสาท
รมผส ๖๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวจิ ยั
๓ (๓-๐-๖) รมผส ๖๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวจิ ยั
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๙ หนวยกิต
รวม ๙ หนวยกิต
.............................................................................................................................................................................................................
หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

๑๓
รมผส ๖๓๘ สัมมนาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
รมผส ๖๓๙ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและ
การพูด ๓
รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ

ภาคเรียนที่ ๒

รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ

ชั้นปที่
๑

๓ (๓-๐-๖) รมผส ๖๓๘ สัมมนาความผิดปกติของ
การสือ่ ความหมาย
รมผส ๖๓๙ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและ
๓ (๐-๙-๓)
การพูด ๓
๓ (๐-๑๒-๐) วิชาเลือก
รวม ๙ หนวยกิต

๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๙ หนวยกิต

๙ (๐-๓๖-๐) รมผส ๖๙๗ สารนิพนธ
วิชาเลือก
รวม ๙ หนวยกิต

๖ (๐-๒๔-๐)
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๙ หนวยกิต

ภาคเรียนที่ ๒

วิชาเอกแกไขการไดยนิ ๓๙ หนวยกิต
แผน ก แบบ ก ๒
ภาคเรียนที่ ๑

รมผส ๕๒๓ คลื่นไฟฟาของระบบการไดยิน
รมผส ๕๒๕ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๑
รมผส ๖๓๓ การไดยนิ ในเด็ก

ภาคเรียนที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๑

รมผส ๖๓๘ สัมมนาความผิดปกติ
ของการสือ่ ความหมาย
รมผส ๖๔๐ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๓
รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ

ภาคเรียนที่ ๒

รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ

๓ (๓-๐-๖)

แผน ข
ภาคเรียนที่ ๑

๓ (๓-๐-๖) รมผส ๕๒๓ คลื่นไฟฟาของระบบการไดยิน
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๙-๓) รมผส ๕๒๕ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๑
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖) รมผส ๖๓๓ การไดยินในเด็ก
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๙ หนวยกิต
รวม ๙ หนวยกิต

รมผส ๕๒๗ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๒
๓ (๐-๙-๓)
รมผส ๕๒๙ ความผิดปกติของระบบการทรงตัว ๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๕๓๐ อุปกรณชวยการไดยินกาวหนา ๓ (๓-๐-๖)
รมผส ๖๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวจิ ยั
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๒ หนวยกิต
๒

มคอ.๒

ภาคเรียนที่ 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 วิทยาระเบียบวิธีวจิ ยั
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๑๒ หนวยกิต

ภาคเรียนที่ ๑

๓ (๓-๐-๖) รมผส ๖๓๘ สัมมนาความผิดปกติ
๓ (๓-๐-๖)
ของการสือ่ ความหมาย
๓ (๐-๙-๓) รมผส ๖๔๐ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๓
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๐-๑๒-๐) วิชาเลือก
๓ (๓-๐-๖)
รวม ๙ หนวยกิต
รวม ๙ หนวยกิต
๙ (๐-๓๖-๐) รมผส ๖๙๗

ภาคเรียนที่ ๒

สารนิพนธ

๖ (๐-๒๔-๐)
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๑๔

ชั้นปที่

แผน ก แบบ ก ๒

มคอ.๒

วิชาเลือก
รวม ๙ หนวยกิต

แผน ข

๓ (๓-๐-๖)
รวม ๙ หนวยกิต

๓.๑.๗ คําอธิบายรายวิชา
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข)
เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ลําดับ
ชื่อ–นามสกุล
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ
๑.
x xxxx xxxx xxx
รองศาสตราจารยกฤษณา เลิศสุขประเสริฐ ศศ.ม.(ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย)
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.(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓
วท.บ.(พยาบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๘
๓.
x xxxx xxxx xxx
M.Sc. (Audiological Medicine)
รองศาสตราจารย นพ.จันทรชัย
(ILO, UCL, London) : 2537
เจรียงประเสริฐ
ว.ว. (ประสาทวิทยา)
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๑๕

ลําดับ

๔.

๕.

เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่อ–นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

x xxxx xxxx xxx
ผูชวยศาสตราจารยเจียมใจ จีระอัมพร

x xxxx xxxx xxx
อาจารย ดร.ปรียาสิริ มานะสันต

๓.๒.๒ อาจารยประจํา
เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ลําดับ
ชื่อ–นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
๑.
x xxxx xxxx xxx
ศาสตราจารย พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล

มคอ.๒

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๔
ศศ.ม. (ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑
พ.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๖
ศศ.ม.(ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๓
ศศ.บ. (ภาษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : ๒๕๒๗
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

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
รอม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร : ๒๕๕๓
Diploma American Board of Medical
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ลําดับ
๒.

๓.

๔.

เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน
ชื่อ–นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
x xxxx xxxx xxx
รองศาสตราจารย พญ.ลลิดา เกษมสุวรรณ
x xxxx xxxx xxx
อาจารย นพ.ภูริช ประณีตวตกุล
x xxxx xxxx xxx
อาจารยสุวิมล รื่นเจริญ

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
เลขบัตรประจําตัวบัตร
ลําดับ
ประชาชน
ชื่อ–นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
๑. x xxxx xxxx xxx
รองศาสตราจารยพันเอก
(พิเศษ)พงษเทพ หารชุมพล
๒.

๓.

๔.

มคอ.๒

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา
Genetics Harvard University, USA : ๒๕๔๒
ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒
อ.ว.(โสต นาสิก ลาริงซวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒
ศศ.ม. (ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปที่สําเร็จ
การศึกษา

สังกัด

ศศ.ม. (ความผิดปกติของการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
สื่อความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๒

x xxxx xxxx xxx
นาวาอากาศโทหญิงเบญจวรรณ ศศ.ม.(ความผิดปกติของการ
กังสนารักษ
สื่อความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓
x xxxx xxxx xxx
นาวาอากาศโทหญิงสุนยี  มุขงิน ศศ.ม.(ความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓
x xxxx xxxx xxx

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
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เลขบัตรประจําตัวบัตร
ลําดับ
ประชาชน
ชื่อ–นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารยเบญจมาศ
พระธานี

๖.
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คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปที่สําเร็จ
การศึกษา
ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร)
มหาวิทยาลัยขอนแกน :
๒๕๔๙
ศศ.ม.(ความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙

สังกัด
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

x xxxx xxxx xxx
คณะเทคนิคการแพทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อลงกต Ph.D. (Rehabilitation
มหาวิทยาลัยขอนแกน
Science)
เอมะสิทธิ์
University of Minnesota :
๒๕๔๕
M.Sc. (Physical Therapy)
University of Minnesota :
๒๕๓๘

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
- ไมมี –
๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ
ขอกําหนดในการทําวิทยานิพนธ ตองเปนหัวขอที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานดาน
ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย และการทรงตัว โดยคาดวาผลสําเร็จของงานวิจยั สามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนตอองคกรได โดยนักศึกษาแตละคนจะเปนผูรับผิดชอบวิทยานิพนธของตนเอง และมีรายงาน
ที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด
๕.๑ ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ สําหรับแผน ก แบบ ก ๒
๕.๑.๑ คําอธิบายโดยยอ
หัวขอวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับดานความผิดปกติของการสื่อความหมายที่นักศึกษา
สนใจ ภายใตคําแนะนําของคณาจารยที่ปรึกษา
(๑) ภาษาและการพูดในเด็กทีม่ ีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(๒) ภาษาและการพูดในผูใหญที่มีพยาธิสภาพของหลอดเลือดในสมอง
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(๓) เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องชวยการไดยินสําหรับคนหูพิการ
(๔) เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ และโปรแกรมทางดานความผิดปกติของ
การสือ่ ความหมาย
(๕) การฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว
๕.๑.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถวางแผนดําเนินการทําวิทยานิพนธไดดวยตนเอง มีความเชี่ยวชาญใน
การวิจัย การใชเครื่องมือ หรือโปรแกรมในการทําวิทยานิพนธ
๕.๑.๓ ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๑ – ๒ ของปการศึกษาที่ ๒
๕.๑.๔ จํานวนหนวยกิต
๑๒ หนวยกิต
๕.๑.๕ การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับวิทยานิพนธทั้งการบรรยาย ทางเอกสารและทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ
๕.๑.๖ กระบวนการประเมินผล
(๑) ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาตอเดือนโดย
อาจารยที่ปรึกษา
(๒) ประเมินผลจากรายงานที่ไดกาํ หนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
(๓) การจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา ๓ คน การสอบจะมี ๒ ครั้ง
โดยแบงเปน ๑ ครั้งตอปการศึกษา
(๔) ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการยอมรับใหเผยแพรใน
วารสารหรือสิง่ พิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
๕.๒ ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําสารนิพนธ สําหรับแผน ข
๕.๒.๑ คําอธิบายโดยยอ
หัวขอสารนิพนธที่เกี่ยวของกับดานความผิดปกติของการสื่อความหมายที่นักศึกษาสนใจ
ภายใตคําแนะนําของคณาจารยที่ปรึกษา
๕.๒.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถวางแผนดําเนินการทําสารนิพนธไดดวยตนเอง มีความเชี่ยวชาญใน
หัวขอที่ทาํ การศึกษา
๕.๒.๓ ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษาที่ ๒
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๕.๒.๔ จํานวนหนวยกิต
๖ หนวยกิต
๕.๒.๕ การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคาํ ปรึกษา ใหขอ มูลขาวสาร
เกี่ยวกับสารนิพนธทั้งการบรรยาย ทางเอกสารและทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ
๕.๒.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําสารนิพนธทเ่ี ขารับคําปรึกษาจากอาจารยท่ี
ปรึกษาในแตละครั้ง และประเมินผลจากการสอบสารนิพนธปากเปลา (Oral Presentation) โดย
คณะกรรมการสอบสารนิพนธเปนผูประเมินผลจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการนําเสนอสารนิพนธตาม
มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีลักษณะตามวัฒนธรรมองคกร
(Core values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
M = Mastery เปนนายแหงตน
A = Altruism มุงผลเพื่อผูอื่น
H = Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I = Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D = Determination แนวแนทํา กลาตัดสินใจ
O = Originality สรางสรรคสิ่งใหม
L = Leadership ใฝใจเปนผูนํา
มีความสามารถในการทําวิจัยเปนที่ยอมรับตอ
วิชาชีพในระดับชาติ

กลยุทธการสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑) ผูส อนสอดแทรกแนวคิดและการปฏิบตั ติ าม
วัฒนธรรมองคกร (Core values) ของ
มหาวิทยาลัย
๒) จัดกิจกรรมเขารวมกิจกรรมที่สงเสริม Core
values ของมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ
๓) สรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน

๑) สนับสนุนใหนักศึกษาไดทํางานวิจัย
๒) จัดใหนักศึกษาไดมีโอกาสไปดูงาน
๓) สนับสนุนทุนสําหรับนักศึกษาที่นําเสนอผลงาน
ในระดับชาติและนานาชาติ
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ผลการเรียนรู
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๒ จัดการกับปญหาที่เกี่ยวของกับการดูแล
ผูปวยที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
๑.๓ มีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมลอกหรือ
นําขอมูลความรู ความคิดของผูอื่นมาเปนของตน
๑.๔ สื่อสารกับผูปวยและผูที่เกี่ยวของไดอยาง
ถูกตอง โดยใชวาจาสุภาพ และแบงปนความรูที่
คนความาโดยไมปดบัง
๒. ดานความรู
๒.๑ อธิบายเนือ้ หาในสาขาความผิดปกติของ
การสื่อความหมายและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
๒.๒ นําทฤษฎีความรูที่เกี่ยวของกับสาขา
ความผิดปกติของการสือ่ ความหมายและสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของมาวิเคราะหปญหาบูรณาการและ
ประยุกตในการแกปญหาไดเหมาะสมกับ
สถานการณตางๆ อยางทันสมัย
๒.๓ ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมี
ความรูใ นแนวกวางของสาขาวิชาความผิดปกติ
ของการสื่อความหมายและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
เพือ่ ใหเล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
๒.๔ อธิบายผลกระทบที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย และ

กลยุทธการสอน
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กลยุทธการประเมินผล

๑.๑ บรรยาย พรอม
ยกตัวอยางประกอบ
๑.๒ มอบหมายงาน
๑.๓ กรณีศึกษา
๑.๔ อภิปรายกลุม

๑.๑ การเขาชัน้ เรียนของ
นักศึกษา
๑.๒ สงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามขอบเขตงานและระยะเวลาที่
กําหนด
๑.๓ คุณภาพของผลงาน
๑.๔ สังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมกลุม การ
นําเสนอ การสือ่ สาร และการ
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
จัดการปญหา

๒.๑ บรรยาย
๒.๒ สัมมนา อภิปราย
นําเสนอ
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 ผลสรุปจากการอภิปราย
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ผลการเรียนรู
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ทํางาน และการทําวิจยั
๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ ใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการ
ปญหาทางคลินิกที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของ
การสื่อความหมายและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
๓.๒ ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และพัฒนาแนว
ทางการแกไขปญหาไดดว ยแนวคิดใหม
๓.๓ วิเคราะหประเด็นปญหาดานความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ได
๓.๔ ดําเนินโครงการวิจยั ไดดว ยตนเอง
๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุม
คนหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๒ นําความรูด า นความผิดปกติของการสือ่
ความหมายมานําเสนอในประเด็นทีเ่ หมาะสม
และริเริ่มประเด็นในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ ได
๔.๓ แสดงความเปนผูนํา มีน้ําใจเสียสละทํางานเพื่อ
สวนรวม
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร หรือนําสถิตมิ าประยุกตในการ
แกปญหาที่เกี่ยวของได
๕.๒ สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ
การเขียน เลือกใชรปู แบบของสือ่ การนําเสนอ
อยางเหมาะสม

กลยุทธการสอน
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กลยุทธการประเมินผล

๓.๑ อภิปรายกลุม
๓.๒ กรณีศึกษา
๓.๓ มอบหมายงาน
๓.๔ รายงานการคนควา
๓.๕ โครงการวิจยั สอน
แบบใชวิจยั เปนฐาน
๓.๖ การฝกปฏิบตั ิ

๓.๑ บทสรุปจากการอภิปราย
๓.๒ รายงานผลกรณีศึกษา
๓.๓ สังเกตพฤติกรรม
๓.๔ สอบกลางภาคและ/หรือ
ปลายภาค
๓.๕ รายงานการคนควา
๓.๖ ผลงานวิจัย

๔.๑ อภิปราย
๔.๒ กรณีศึกษา
๔.๓ มอบหมายงาน

๔.๑ บทสรุปจากการอภิปราย
๔.๒ รายงานผลกรณีศึกษา
๔.๓ สังเกตพฤติกรรม

๕.๑ สัมมนา
๕.๒ อภิปรายกลุม
๕.๓ มอบหมายใหทาํ
โครงงานวิจัย

๕.๑ นําเสนอ
๕.๒ บทสรุปจากการอภิปราย
๕.๓ คุณภาพรายงาน
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๓. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา
(Curriculum Mapping)
โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ค
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ดูรายละเอียดขอบังคับฯ ไดจาก http://www.grad.mahidol.ac.th )
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู แตละรายวิชาโดยพิจารณาจากการสอบประมวลความรูซ ง่ึ ผานเกณฑตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด
(รอยละ ๗๕ ของแตละหมวดวิชา) รวมทั้งพิจารณาผลการทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธและการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ/ สารนิพนธของนักศึกษาสําหรับนักศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข ตามลําดับใน
ระยะเวลาที่กําหนด
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 รวมจํานวนหนวยกิตทีต่ องศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา ๓๙ หนวยกิต โดยตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
๓.๑.๓ สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๑.๔ ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบวิทยานิพนธผา น ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๑.๕ ผลงานหรือสวนหนึง่ ของผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการเผยแพร หรืออยางนอย
ไดรับการยอมรับใหเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ ีรายงาน
การประชุม (Proceedings) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
๓.๒ แผน ข
๓.๒.๑ ใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน ๕ ปการศึกษา
๓.๒.๒ ตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไมนอยกวา
๓๓ หนวยกิต และทําสารนิพนธ ๖ หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิตทีต่ องศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
๓๙ หนวยกิตโดยตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐
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๓.๒.๓ สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๔ ต อ งสอบผ า นการสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination) ตาม
ขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๒.๓ ต อ งเสนอผลงานการศึ ก ษาอิ ส ระที เ่ ป น สารนิ พ นธ แ ละสอบผ า นตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะตน
สังกัด ตลอดจนหลักสูตรทีท่ าํ การสอน
๑.๒ สงเสริมใหอาจารยใหมเขาฝกอบรมวิชาครู เพือ่ เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ
๑.๓ สงเสริมใหอาจารยมีการเพิม่ พูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการสอน
และการทําวิจัย โดยจะสนับสนุนในการฝกอบรม ดูงานวิชาการ รวมประชุมวิชาการ และศึกษาตอทั้งใน
และตางประเทศ
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
๒.๑.๒ สนับสนุนอาจารยในการเพิม่ พูนความรู ทักษะวิชาชีพและวิชาการ ดวยการสงไป
ฝกอบรม ดูงานวิชาการ รวมประชุมวิชาการทัง้ ในและตางประเทศ
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
๒.๒.๑ สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมในดานการบริการวิชาการแกชุมชนทีเ่ กีย่ วของ
กับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
๒.๒.๒ สงเสริมใหอาจารยทําผลงานวิชาการทั้งประเภทผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เพื่อเผยแพร
๒.๒.๓ สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมในดานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและ
หรือคณะ
๒.๒.๔ สงเสริมใหอาจารยเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและ หรือคณะ
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
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๑.๑ มีร ะบบกลไกในระดั บคณะในการดูแลรับผิดชอบการบริ หารจัดการและควบคุมการ
ดําเนิน การจัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรอยางเปนระบบโดยมีการกําหนดแผนงานและมีการจัด
งบประมาณเพื่อพัฒนางานดานการศึกษาอยางพอเพียงที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีการ
จัดทํารายละเอียดการสอนทุกรายวิชา มีการจัดทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาทุกรายวิชา มีการกําหนด
แผนงานและงบประมาณพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย
๑.๒ ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามนโยบายและ
มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดเกณฑการประเมิน ทั้งที่เปนการประเมินผลการเรียนการ
สอนของนักศึกษา และผลการสอนของอาจารย
๑.๓ ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบงชีค้ ุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
๑.๔ มีการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุงใหหลักสูตรมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ งในทุก ๕ ป
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดรับกับความตองการของสังคมและผูใชมหาบัณฑิต
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําปทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได
ประมาณรอยละ ๓๐ เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร
อยางเพียงพอสนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้ เรียน สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูด วย
ตนเองของนักศึกษา และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรวมทัง้ สายสนับสนุน
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
๒.๒.๑ มีหองสมุดและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร
นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยยังมีสํานักหอสมุดที่มีบริการดานขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และการตรวจคน
เอกสารวิชาการ ดวยระบบโครงขายคอมพิวเตอร ซีดีรอม และอินเทอรเน็ต ซึง่ สามารถคนหาเอกสาร
วิชาการจากสถาบันตางๆในตางประเทศ
๒.๒.๒ มี ห องคอมพิ ว เตอร ทั ง้ ของคณะฯ และมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ให นั ก ศึ ก ษาค น คว า ข อ มู ล
สารสนเทศตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู และมีหองพักนักศึกษาเพือ่ ใหนักศึกษาเตรียมความพรอมกอน
เขาเรียน และทํากิจกรรมกลุมตาง ๆ รวมกันเพื่อกอใหเกิดการทํางานเปนทีม
๒.๒.๓ มีหองเรียน สือ่ วัสดุ อุปกรณการศึกษา พรอมอุปกรณโสตทัศนศึกษาทีเ่ พียงพอสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
๒.๒.๔ มี ส ภาพแวดล อ ม และบรรยากาศที ่เ อือ้ ต อ การเรี ย นรู แ ละส ง เสริ มให เ กิ ด ความคิ ด
สรางสรรคและการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
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๒๕

มคอ.๒

หลักสูตรฯ มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรดานการเรียนการสอน โดยมีการระดมสมองผูท ี่
เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหหาความตองการในการใชตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการ
สอนอื่นๆ รวมทัง้ สือ่ อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพือ่ จัดสรรทรัพยากรตางๆใหสอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษาและผูใชบริการ เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
กรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานการจัดซือ้ จัดหาหนังสือเพือ่ เขาหองสมุดกลาง และทํา
หน าที ป่ ระเมิน ความพอเพีย งของหนัง สือ ตํ ารา อุ ปกรณ เครือ่ งมื อ ทางด านความผิ ดปกติ ของการสื อ่
ความหมาย มีการจัดอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเพือ่ อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาและ
อาจารย
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการดําเนินการเพื่อรับสมัครอาจารยใหมโดยการกลั่นกรอง
คุณสมบัติและประสบการณจากหลักฐานการสมัครกอน จากนัน้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณา
ความรู ความสามารถ และทักษะจากการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ ซึ่งผลการ
สอบคัดเลือกนัน้ ยึดเกณฑคณ
ุ สมบัตทิ างวิชาการทีส่ อดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและประสบการณ ที ่เ ป น ประโยชน ต อ สาขาวิ ช า รวมทั ้ง มติ ก ารตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกเปนหลัก
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการจัดประชุมหลักสูตรทุกเดือนเพือ่ วางแผน ปรึกษาหารือ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแตละรายวิชาทีอ่ าจารยรับผิดชอบเพือ่ ติดตามและทบทวนคุณภาพหลักสูตร
และนําขอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชามาประกอบการพิจารณาวางแผนเพือ่ การปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารยพิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ประสบการณของผูส อนทีส่ อดคลองกับเนือ้ หารายวิชาทีต่ า งจากความชํานาญของคณาจารยประจํา เพื่อให
นักศึ กษาได รับ ความรูจากผูมี ประสบการณเ ฉพาะด านทั้ง ทางทฤษฎีและการปฏิบั ติ และนําเสนอต อ
ประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํา แหน ง ของบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของนักวิชาการศึกษาและเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สอดคล องกับระเบียบการสรรหา
พนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดล
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
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๒๖

มคอ.๒

มีก ารดํา เนิ น การทีส่ อดคล องกั บนโยบายของมหาวิ ทยาลั ยในการส ง เสริ มใหบุ คลากรสาย
สนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหมๆ ตามตําแหนง
งานนั้นๆ เชน การสอนงาน ระบบพีเ่ ลีย้ ง การจัดการความรูใ นองคกร การจัดอบรมในองคกร หรือการ
สงไปอบรม ณ หนวยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ โดยการพัฒนาในสวนนี้เปนหนาที่ของ
สวนงาน ทีจ่ ะจัดหรือเปดโอกาสใหมกี ารพัฒนาตามรูปแบบตางๆ
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆแกนักศึกษา
๕.๑.๑ หลักสูตรฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อใหคําแนะนําทางวิชาการ แผนการเรียน
การสอนในหลักสูตร วิธีการศึกษาเลาเรียน รวมถึงชี้แจงตารางการใหคําปรึกษาของอาจารยทป่ี รึกษาแต
ละทาน
๕.๑.๒ จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่แนะนําและชวยเหลือนักศึกษาทางดาน
การเรียนการสอนและ หรือการใหคําแนะนําในดานอื่น ๆ ที่นักศึกษาอาจมีปญหา
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องเกีย่ วกับวิชาการหรืออื่น ๆ มายัง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได
โดยตรงทั้ง ในรู ปแบบของการติดตอดว ยตนเอง หรือ ยืน่ เอกสาร หลั ง จากนี้คณบดีบั ณฑิตวิท ยาลัยจะ
ดําเนินการพิจารณาขออุทธรณดงั กลาว
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิต
๖.๑ มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป
๖.๒ มี ก ารประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของการจั ด หลั ก สู ต ร ว า สามารถผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที ่มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และมีความสามารถเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและ หรือ
สามารถศึกษาตอในขัน้ สูงตอไปได
๖.๓ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพมหาบัณฑิต ทัง้ ในสวนของตัวมหาบัณฑิต และ
ผูใชมหาบัณฑิต เพือ่ ดูระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูป ระกอบการ ผูใ ชมหาบัณฑิต

๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐
มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินหลักสูตร

๒๕๕๕


ปการศึกษา
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘




๒๕๕๙
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๒๗

ตัวบงชี้และเปาหมาย
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓
อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ อยาง
นอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละป
การศึกษา
๗. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานใน
มคอ.๗ ปที่แลว
๘. อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรบั การปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
๙. อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทาง
วิชาการ และ หรือวิชาชีพอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ตอป
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสดุ ทาย
มหาบัณฑิตใหมที่มีตอ คุณภาพของหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

มคอ.๒

๒๕๕๕


ปการศึกษา
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
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๒๘

ตัวบงชี้และเปาหมาย
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตที่มี
ตอมหาบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐

๒๕๕๕

มคอ.๒

ปการศึกษา
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘



๒๕๕๙


หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการทีจ่ ะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรทีว่ างแผนไวเพือ่ พัฒนาการเรียน
การสอนนั้นพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชัน้ เรียน ซึง่ เมือ่ รวบรวมขอมูลจากทีก่ ลาวขางตนแลว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได
ก็จะตองมีการปรับเปลีย่ นวิธสี อน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียน
มีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสตอไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษามีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอนโดยพิจารณาจาก
ทัก ษะกลยุทธ การสอน การตรงต อเวลา การชีแ้ จงเปา หมาย วัต ถุป ระสงค รายวิช า ชีแ้ จงเกณฑก าร
ประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา และการประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา
การสังเกตการณของอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตรฯ การทดสอบผลการเรียนรูข อง
นักศึกษา
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมิ นหลั กสู ตรในภาพรวมนั้นจะกระทํ า โดยการสํา รวจความพึ ง พอใจของผูมี สว น
เกี่ยวของ ประกอบดวยนักศึกษา มหาบัณฑิต คณาจารย และผูใ ชมหาบัณฑิต ตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านของมหาบัณฑิตในความรับผิดชอบ และประเด็นทีต่ องมีการรวบรวมขอมูล
ทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
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การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ ๗
ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย ๑ คน
(ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง มีผลการดําเนินการไมครบ ๑๐ ขอแรก
ระดับ “ดี” หมายถึง มีผลการดําเนินการครบ ๑๐ ขอแรก
ระดับ “ดีมาก” หมายถึง มีผลการดําเนินการครบทุกขอ
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะอยางนอยทุก ๓ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลผลสํารวจความตองการของนักศึกษาตอวิชาเพือ่ เตรียมความพรอมใน
การปรับ ปรุง หลั กสูต รให สอดคล องกั บความตองการของตลาด จะทํ าใหทราบป ญ หาของการบริ หาร
หลักสูต รทั้ง ในภาพรวม และในแตละรายวิ ชากรณีที่พบป ญ หาของรายวิชาก็สามารถที่จ ะดําเนินการ
ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่
พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก ๕ ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใ ชมหาบัณฑิต และสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง
การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ อยางนอยทุก ๕ ป และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป

(๑) หมวดวิชาแกน
รมผส ๖๐๒
RACD 602

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)

วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การคนควา วิเคราะห วิจารณ ผลงานวิจัยที่เกีย่ วของ ในสาขาวิชาความผิดปกติของ
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การสื่อความหมาย การประยุกต สรางองคความรู วางแผน ออกแบบ งานวิจัย เพือ่ จัดการแกปญหาทาง
คลินิก หลักการทางสถิติ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอ มูล การเขียนโครงรางงานวิจัย ตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
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
RACD 633

การไดยนิ ในเด็ก
๓(๓-๐-๖)
Pediatric Audiology
พัฒนาการของการไดยนิ ในเด็กปกติและเด็กหูพกิ าร 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
RACD 638

สัมมนาความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
๓(๓-๐-๖)
Seminar in Communication Disorders
หัวขอเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับสาขาความผิดปกติของการสือ่ ความหมายในเชิงลึกทีน่ าสนใจ
ใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ อภิ ป ราย วิเ คราะห วิ จ ารณ ผลงานทางวิ ช าการ งานวิ จั ย ทั ้ง ในระดั บ
วิทยาศาสตรพน้ื ฐาน และการประยุกตงานทางคลินกิ โดยคํานึงถึงจริยธรรมวิชาชีพ
Topic selection for seminar in communication disorders, using information
technology, basic sciences or clinical application issues concerning professional ethics.
(๒) หมวดวิชาบังคับ
รมผส ๕๒๓
RACD 523

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)

คลื่นไฟฟาของระบบการไดยิน
Auditory Evoked Potentials
คลืน่ ไฟฟาของระบบการไดยนิ แบบตางๆ เทคนิคการตรวจและการแปลผล การตรวจ
การไดยนิ ระดับกานสมอง การประมาณการไดยนิ ในเด็กดวยเสียงคลิก โทนปบ ส และเทคนิก ออดิทอรี่
สเตดีส่ เตท เรสปอนส การตรวจหนาทีข่ องหูชัน้ ใน การตรวจการไดยนิ ระดับสมอง มิดเดิ้ล ลาเทนซี่ เรส
ปอนส เลท ลาเทนซี่ เรสปอนส พีค ๓๐๐
Variety of auditory evoked potentials, procedures and interpretation of
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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
RACD 524

ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๑
๓(๐-๙-๓)
Speech Clinic Practicum I
ฝกปฏิบตั กิ ารประเมิน วินจิ ฉัย วางแผนการสอน การบําบัดและแกไขความผิดปกติ
ทางภาษาและการพูดของผูที่มีปากแหวงเพดานโหวและผูที่มีเสียงผิดปกติโดยใชวิธีการ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย การใหคาํ แนะนํา ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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
RACD 525

ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๑
๓(๐-๙-๓)
Audiology Clinic Practicum I
ปฏิบัติง าน เทคนิคการตรวจและการแปลผลการไดยิน ระดับกานสมอง การตรวจ
หนาทีข่ องหูชน้ั ใน การประมาณระดับการไดยนิ ในเด็ก ดวยเสียงคลิก โทนปบส และเทคนิก ออดิทอ
รี่ สเตดี่สเตท เรสปอนส สัง เกตการณการตรวจการไดยนิ ระดับสมอง มิดเดิ้ล ลาเทนซี่ เรสปอนส
เลท ลาเทนซี่ 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-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
รมผส ๕๒๖ ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๒
๓(๐-๙-๓)
RACD 526 Speech Clinic Practicum II
ฝกปฏิบตั กิ ารประเมิน วินจิ ฉัย วางแผนการสอน การบําบัดและแกไขความผิดปกติ
ทางภาษาและการพูดของผูท ม่ี คี วามผิดปกติทางภาษาและการพูด เนือ่ งจากความบกพรองของระบบ
ประสาทโดยใชวิธีการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การใหคําแนะนํา ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
Practicum in evaluating, diagnosis, planning, treatment and
management of speech and language disorders in people with neurological speech
.............................................................................................................................................................................................................
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disorders by using new technology, counseling under professional ethics
รมผส ๕๒๗
RACD 527

ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๒
๓(๐-๙-๓)
Audiology Clinic Practicum II
ฝกปฏิบัติการซักประวัติขอมูลที่เกี่ยวของกับเด็ก ตรวจการไดยินโดยการสังเกตพฤติกรรม
ประกอบการใหแรงเสริมทางสายตา ตรวจการไดยินแบบตั้งเงื่อนไขประกอบการเลน 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
RACD 528

ความผิดปกติดานภาษาและการพูด เนื่องมาจากระบบประสาท
๓(๓-๐-๖)
Neurological Speech Disorders
ลักษณะความผิดปกติทางภาษาและการควบคุมการพูด ของผูใหญที่มีภาวะความผิดปกติ
ทางระบบประสาท สาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย และการแกไขความผิดปกติ คนควา และนําเสนอ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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

รมผส ๕๒๙
RACD 529

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)

ความผิดปกติของระบบการทรงตัว
Vestibular Disorders
กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาของระบบประสาทการทรงตัวทัง้ ในภาวะปกติ และ
ผิดปกติ กลไกการควบคุมการกลอกตา การปรับสภาวะ การปรับตัวของระบบประสาท สาเหตุ และกลไก
ทางจิตวิทยา อาการและอาการแสดง หลักการประเมินระบบการทรงตัว โปรแกรมฟน ฟูสมรรถภาพการ
ทรงตัวในโรคชนิดตาง 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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รมผส ๖๑๖
RACD 616

เสียงผิดปกติ
๓(๓-๐-๖)
Voice Disorders
ลักษณะเสียงผิด ปกติ สาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย การแกไ ขการพูดในผูที่มีเสีย ง
ผิดปกติ การสอนพูดผูที่ไรกลองเสียง คนควาและนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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
RACD 618

การพูดของผูที่มีปากแหวง เพดานโหว
๓(๓-๐-๖)
Cleft Lip and Palate Speech
ลักษณะการพูดของผูทีม่ ีปากแหวง เพดานโหว สาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย วิธีการ
แกไข คนควาและนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
Speech characteristics of cleft lip and palate, causes, evaluation, diagnosis
and treatment, review relevant research studies and presentations

รมผส ๕๓๐
RACD 530

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
๓(๓-๐-๖)

อุปกรณชวยการไดยินกาวหนา
Advanced Hearing Devices
วิธีการเลือก ประเมิน และติดตามการใชเครือ่ งชวยฟงในเด็ก อุปกรณรบั เสียงชนิดฝง
ในรางกายแบบตาง ๆ
Hearing aids selection, verification and follow up for hearing impaired
children, implantable hearing devices
รมผส ๖๓๙
RACD 639

ปฏิบัติงานคลินิกภาษาและการพูด ๓
๓(๐-๙-๓ )
Speech Clinic Practicum III
ฝกปฏิบตั กิ ารประเมิน วินจิ ฉัย วางแผนการสอน การบําบัดและแกไขความผิดปกติทาง
ภาษาและการพูดของผูที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายทุกประเภท โดยใชวิธีการ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย การใหคาํ แนะนํา ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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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รมผส ๖๔๐
RACD 640

ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๓
๓(๐-๙-๓ )
Audiology Clinic Practicum III
ฝกปฏิบัตติ รวจและฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว ทดสอบอุปกรณรับเสียงฝงหูชั้นในในหอง
ผาตัดและปรับกระแสไฟฟาใหผูปวยที่ใชอุปกรณรับเสียงฝงหูชั้นใน ประเมินความสามารถในการฟง และให
คําแนะนํา
Practicum in vestibular investigation and rehabilitation, devices testing in
operating room, cochlear implant mapping, assessment of auditory performances and
counseling
(๓) หมวดวิชาเลือก
รมผส ๖๑๗ การพูดติดอาง
๓(๓-๐-๖)
RACD ๖๑๗ Stuttering
ลักษณะการพูดติดอาง สาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย การแกไขการพูดติดอาง ทฤษฎี
การพูดติดอาง การใหคาํ ปรึกษา คนควาและนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
Nature of stuttering, causes, evaluation, diagnosis, treatment, theories of
stuttering, counseling, review relevant research studies and presentations
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
รมผส ๖๒๕ การกลืนผิดปกติ
๓(๓-๐-๖)
RACD 625 Swallowing Disorders
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการกลืน ลักษณะการกลืนที่ผิดปกติ การประเมิน การวินิจฉัย
และการแกไข คนควาและนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
Basic knowledge of swallowing mechanism, characteristics of swallowing
disorders, evaluation, diagnosis, treatment, review relevant research studies and
presentations
รมผส ๖๔๒
RACD 642

การไดยินในผูสูงอายุ
๓(๓-๐-๖)
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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รมผส ๖๔๓
RACD 643

การฟน ฟูสมรรถภาพการทรงตัว
๓(๒-๑-๖)
Vestibular Rehabilitation
การประเมินการทรงตัว การฟน ฟูสมรรถภาพ การวัดผลสัมฤทธิม์ าตรฐาน การปฏิบัติงาน
ทางคลินิกการฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว การคนควาและนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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
RACD 644

จิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและฟนฟูขั้นแนะนํา
๓(๓-๐-๖)
Introduction to Rehabilitation Counseling Psychology
พืน้ ฐานในการใชจิตวิทยาในการใหคาํ ปรึกษาและฟน ฟู ประวัตแิ ละหลักปรัชญาของการให
คําปรึกษาและฟนฟู กฎหมายและพระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวของกับผูพิการดานตางๆ 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
ดําเนินการวิจยั การเขียนและการนําเสนอวิทยานิพนธ การเผยแพรผลงานวิจยั ในวารสารหรือสงตีพิมพทาง
วิชาการ ทีเ่ ปนมาตรฐานหรือเสนอตอทีป่ ระชุมวิชาการดวยจริยธรรมการเผยแพรผลงานวิชาการ
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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ขาวสาร การสังเคราะหแนวคิด การวิจารณ การสรุ ป 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 รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจําหลักสูตร
๑. ชื่อ รองศาสตราจารยกฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
พ.ศ.
ศศ.ม. ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๒๓
วท.บ. พยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๑๙
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตรสอ่ื ความหมาย และความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
๑. ความผิดปกติของการไดยนิ การวินิจฉัย การฟนฟูสมรรถภาพ
๒. เครื่องชวยการไดยิน
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือไดในรอบ
๕ ป
๑. เอกสารประกอบการสอน
.............................................................................................................................................................................................................
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๒. งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ
กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ ความผิดปกติของการไดยนิ ขอนแกน ขอนแกนธุรภัณฑ พ.ศ.๒๕๓๐
จํานวน ๒๒๒ หนา.
กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ อุปกรณชว ยการไดยนิ ใน สุภาวดี ประคุณหังสิต บรรณาธิการ ตําโสต
นาสิก ลาริงซวทิ ยา กรุงเทพฯ บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิง่ จํากัด กรุงเทพฯ ๒๕๕๐ หนา
๑๘๗-๑๙๙.
กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ หูพิการแตกําเนิด การวินิจฉัยและการฟนฟูสมรรถภาพ กชกรการพิมพ
กรุงเทพฯ ๒๕๕๐.
กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ เรือ่ งเลาจากการศึกษาดูงาน การสอนพูดสําหรับเด็กหูหนวก ตอนที่ ๑
จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย ปท่ี ๕ ฉบับที่ ๒
เมย.-มิย. ๒๕๔๕ หนา ๙-๑๓.
กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ เรือ่ งเลาจากการศึกษาดูงาน การสอนพูดสําหรับเด็กหูหนวก ตอนที่ ๒
จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย ปท่ี ๕ ฉบับที่ ๓
กค.-กย. ๒๕๔๕ หนา ๓-๑๓.
กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ กรณีศกึ ษา จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพูดแหง
ประเทศไทย ปท่ี ๖ ฉบับที่ ๒ เมย.-มิย. ๒๕๔๖ หนา ๑๖-๑๘.
กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ โครงการฟนฟูสมรรถภาพเด็กหูพิการกอนวัยเรียนประสบการณ ๓ ป
จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย ปท่ี ๗ ฉบับที่ ๒
เมย.-มิย. ๒๕๔๗ หนา ๑๕-๑๗.
กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ ประสาทหูเทียม จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพูดแหง
ประเทศไทย ปท่ี ๗ ฉบับที่ ๔ ตค.-ธค. ๒๕๔๗ หนา ๓-๘.
กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ แบตเตอรี่สําหรับเครื่องชวยการไดยิน จุลสารสมาคมแกไขการไดยินและ
การแกไขการพูดแหงประเทศไทย ปท่ี ๙ ฉบับที่ ๔ ตค.-ธค. ๒๕๔๙ หนา ๑๑-๑๕.
๓. ผลงานวิจัย
Lertsukprasert K. Attitude and hearing level in chronic otitis media patients in
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consideration of cochlear implantation at Ramathibodi hospital. J Med Assoc
Thai. 2006; 89(8): 1171 – 7.
Tawin C, Kanchanalarp C, Lertsukprasert K. Cheewareuangroj W, Khantapasuntara K,
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๔. ผลงานอื่นๆ
๔.๑ สอนนักศึกษาแพทย ป ๕
๔.๒ สอนแพทยประจําบาน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
๔.๓ อาจารยที่ปรึกษา ควบคุมวิทยานิพนธ
ภาระงานสอนในหลักสูตรปจจุบัน
รมสน ๒๐๑ จริยธรรมวิชาชีพ
รมสน ๓๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๒
รมสน ๔๐๑ การอนุรักษการไดยิน

๑(๑-๐-๒)
๔(๐-๑๒-๐)
๓(๒-๓-๕)

.............................................................................................................................................................................................................
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รมสน ๔๐๕ หลักการของเครื่องชวยฟง
รมสน ๔๑๑ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๓
รมสน ๔๑๒ ปฏิบัติงานคลินิกเครื่องชวยฟง

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง
รมผส ๕๒๓ คลืน่ ไฟฟาของระบบการไดยนิ
รมผส ๕๒๕ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๑
รมผส ๕๒๗ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๒
รมผส ๕๓๐ อุปกรณชวยการไดยินกาวหนา
รมผส ๖๓๓ การไดยนิ ในเด็ก
รมผส ๖๓๘ สัมมนาความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
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๒. ชื่อ รองศาสตราจารย นพ.จันทรชัย เจรียงประเสริฐ
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ศศ.ม.
M.Sc.
ว.ว.
พ.บ.
สังกัด

ความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
Audiological Medicine
ประสาทวิทยา
-

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
พ.ศ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๑
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มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๔
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ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
โสตประสาทวิทยา อาการเวียนศีรษะ การแกไขการพูด
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือไดในรอบ ๕ ป
๑. เอกสารคําสอน
เรื่อง Voice disorder สําหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย ชัน้ ป
ที่ ๑ จํานวน ๒๑ หนา ๒๕๓
๒. งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ
รจนา ทรรทรานนท, สุมาลี ดีจงกิจ, กาญจนลักษณ สัจจลักษณ, จันทรชัย เจรียงประเสริฐ ความ
ผิดปกติของการสือ่ ความหมาย ใน สุภาวดี ประคุณหังสิต บุญชู กุลประดิษฐารมณ บรรณาธิการ
ตําราโสต นาสิก ลาริงซวทิ ยา กรุงเทพฯ บริษทั โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จํากัด ๒๕๓๘; ๑๒๕-๑๓๔.
จันทรชัย เจรียงประเสริฐ อาการเวียนศีรษะ ใน สุภาวดี ประคุณหังสิต บุญชู กุลประดิษฐารมณ
บรรณาธิการ ตําราโสต นาสิก ลาริงซวทิ ยา กรุงเทพฯ บริษทั โฮลิสติก พับลิชชิง่ จํากัด
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๒๕๓๘; ๑๓๕-๑๖๐.
จันทรชัย เจรียงประเสริฐ ความผิดปกติของการสื่อความหมายในงานเวชศาสตรฟนฟู ในคูมือ
เวชศาสตรฟนฟู วิศาล คันธารัตนกุล ภาริส วงศแพทย บรรณาธิการ บริษัท โฮลิสติก
พับลิชชิง่ จํากัด กรุงเทพ ๒๕๔๓ หนา ๖๑-๘๔.
จันทรชัย เจรียงประเสริฐ Vertigo: clinical approach and management ในจุลสารสมาคมประสาท
วิทยา สุทธิพนั ธ จิตพิมลมาศ บรรณาธิการ ๒๕๔๓ ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ หนา ๕-๑๗.
จันทรชัย เจรียงประเสริฐ Electronystagmography : หลักการและขอบงชี้ทางคลินิก ในจุลสาร
สมาคมประสาทวิทยา สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ บรรณาธิการ ๒๕๔๔.
จันทรชัย เจรียงประเสริฐ การตรวจคัดกรองการไดยนิ ในทารกแรกเกิด ในเอกสาร Workshop on
neonatal mechanical ventilation and LBW infants: How to improve outcome.
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นาสิกวิทยา เลม ๒ สุภาวดี ประคุณหังสิต สมยศ คุณจักร บรรณาธิการ บริษัท โฮลิสติก พับ
ลิชชิง่ จํากัด กรุงเทพ ๒๕๔๔ หนา ๘๙-๑๑๓.
จันทรชัย เจรียงประเสริฐ อาการเวียนศีรษะหมุน ใน ตําราโสต ศอ นาสิกวิทยา เลม ๒ สุภาวดี
ประคุณหังสิต สมยศ คุณจักร บรรณาธิการ บริษทั โฮลิสติก พับลิชชิง่ จํากัด กรุงเทพ ๒๕๔๔
หนา ๑๑๔-๑๓๙.
จันทรชัย เจรียงประเสริฐ Pharmacology in vestibular disorder ในโรคเวียนศีรษะ ภานุวิชญ พุมหิรัญ
ชัชวาล บูรณรัช สุรเดช จารุจนิ ดา บรรณาธิการ บริษัท รุงศิลปการพิมพ จํากัด กรุงเทพ ๒๕๔๔
หนา ๖๓-๙๖.
จันทรชัย เจรียงประเสริฐ การสื่อสารกับผูปวยสมองเสื่อม ในจุลสารสมาคมแกไขการไดยินและการ
แกไขการพูดแหงประเทศไทย กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ บรรณาธิการ ๒๕๔๖ ปที่ ๖ ฉบับที่
๓ หนา ๓-๑๑.
จันทรชยั เจรียงประเสริฐ ระบบประสาทการทรงตัวในหูชน้ั ในผิดปกติ: การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา
และการปองกัน (Vestibular Disorders: Differential Diagnosis, Treatment and
Prevention) ในเอกสารการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร ครัง้ ที่ ๓ หัวขอ ยา กับโรคตา หู คอ
จมูก ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๔๘ บริษัท นิวไทยมิตรการพิมพ จํากัด
กรุงเทพ หนา ๔๗-๖๕.
จันทรชัย เจรียงประเสริฐ อาการเวียนศีรษะบานหมุนที่สัมพันธกับโรคไมเกรน Migraine-Associated
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Dizziness (MAD) วารสารหู คอ จมูก และใบหนา ปท่ี ๘ ฉบับที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ หนา
๗๑-๗๙.
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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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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. บทบาทของนักแกไขการพูดและครอบครัวของเด็กกลุม อาการออทิสติก.ใน: สุมาลี
ดีจงกิจ, สุนีย มุขเงิน บรรณาธิการ. ลูกออทิสติกไมพูด....จะทําอยางไร. กรุงเทพมหานคร:
ประสานมิตร, ๒๕๔๗:๑๙๕-๒๐๑.
สุมาลี ดีจงกิจ. ดิสอารเทรีย. ใน: บุญศรี ไพรัตน บรรณาธิการ. การศึกษาพิเศษ: สารานุกรม
ศึกษาศาสตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพพัฒนาศึกษา, ๒๕๔๖:๑๗๒๗๖.
สุมาลี ดีจงกิจ, เจียมใจ จีระอัมพร. ลักษณะการพูดของผูมีเพดานโหว และผูมีเพดานโหวรวมกับ
ปากแหวง . วารสารหู คอ จมูก และใบหนา ๒๕๔๕; ๓: ๕๖-๖๐.
สุมาลี ดีจงกิจ, กาญจนลักษณ คันธพสุนธรา, เจียมใจ จีระอัมพร. เสียงพูดไมชัดและปจจัยที่เกี่ยวของ
ในเด็กที่มีปญหาการพูดไมชัด .วารสารหู คอ จมูก และใบหนา ๒๕๔๕; ๓: ๕๑-๕๕.
สุมาลี ดีจงกิจ. การสื่อความหมาย. ใน: สุภาวดี ประคุณหังสิต, สมยศ คุณจักร บรรณาธิการ. ตํารา
โสต ศอ นาสิกวิทยา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทโฮลิสติกพับลิชซิ่ง จํากัด, ๒๕๔๔: ๑๔๓-๔๗.
สุมาลี ดีจงกิจ, กาญจนลักษณ คันธพสุนธรา, พิสมัย บุญญะธิติสุข, เจียมใจ จีระอัมพร. ความผิดปกติ
ของการสือ่ ความหมาย. ใน: สุภาวดี ประคุณหังสิต, สมยศ คุณจักร บรรณาธิการ. ตําราโสต
ศอ นาสิกวิทยา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทโฮลิสติกพับลิชซิ่ง จํากัด, ๒๕๔๔: ๑๔๗- ๕๘.
สุมาลี ดีจงกิจ. การสื่อภาษาและการปฏิสัมพันธกับคนพิเศษ. จุลสารสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการ
แกไขการพูดแหงประเทศไทย. ๒๕๔๓; ๓๗-๔๐.
สุมาลี ดีจงกิจ. การศึกษาของผูมีประสาทหูพิการ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสามัญประจําป
สมาคมแกไขการไดยินและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย. ๒๕๔๓;๔๕-๕๒.
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รสบพ ๖๘๙ การศึกษาอิสระ
รสบพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ
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รมผส ๕๒๔ ปฏิบตั งิ านคลินกิ ภาษาและการพูด ๑
รมผส ๕๒๖ ปฏิบตั งิ านคลินกิ ภาษาและการพูด ๒
รมผส ๖๑๖ เสียงผิดปกติ
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รมผส ๖๓๙ ปฏิบตั งิ านคลินกิ ภาษาและการพูด ๓
รมผส ๖๙๗ สารนิพนธ
รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ

๔. ชื่อ ผูชว ยศาสตราจารยเจียมใจ จีระอัมพร
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ศศ.ม.
ศศ.บ.
สังกัด
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ภาษา
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สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
พ.ศ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๓
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒๕๒๗
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คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
การแกไขการพูด
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เจียมใจ จีระอัมพร, ภาวิณี ออนนาค, กาญจนลักษณ คันธพสุนธรา. ความสามารถในการใหนยิ าม
คําศัพทของเด็กออทิสติก วารสารหู คอ จมูก 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 จีระอัมพร. ลักษณะการพูดของผูมีเพดานโหว และผูมีเพดานโหวรวมกับ
ปากแหวง . วารสารหู คอ จมูก และใบหนา ๒๕๔๕; ๓: ๕๖-๖๐.
สุมาลี ดีจงกิจ, กาญจนลักษณ คันธพสุนธรา, เจียมใจ จีระอัมพร . เสียงพูดไมชัดและปจจัยที่เกี่ยวของ
ในเด็กที่มีปญหาการพูดไมชัด .วารสารหู คอ จมูก และใบหนา ๒๕๔๕; ๓: ๕๑-๕๕.
สุมาลี ดีจงกิจ, กาญจนลักษณ คันธพสุนธรา, พิสมัย บุญญะธิติสุข, เจียมใจ จีระอัมพร. ความผิดปกติ
ของการสือ่ ความหมาย. ใน: สุภาวดี ประคุณหังสิต, สมยศ คุณจักร บรรณาธิการ. ตําราโสต
ศอ นาสิกวิทยา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทโฮลิสติกพับลิชซิ่ง จํากัด, ๒๕๔๔: ๑๔๗- ๕๘.
ผลงานอืน่ ๆ
สอนนักศึกษาแพทยป ๕
สอนแพทยประจําบาน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
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รมสน ๒๐๔ จิตวิทยาเชิงพัฒนาการ
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รมผส ๕๒๖ ปฏิบตั งิ านคลินกิ ภาษาและการพูด ๒
รมผส ๖๑๖ เสียงผิดปกติ
รมผส ๖๑๗ การพูดติดอาง

๓ (๐-๙-๓)
๓ (๐-๙-๓)
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การพูดของผูท ม่ี ปี ากแหวง เพดานโหว
การกลืนผิดปกติ
สัมมนาความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
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สารนิพนธ
วิทยานิพนธ

๕. ชื่อ อาจารย ดร.ปรียาสิริ มานะสันต
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
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สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Ph.D.
Rehabilitation Psychology Wisconsin-Madison University, USA.
and Special Education
Certificate Applied Behavior Analysis Pennsylvania State University, USA.
of Advance
Studies
M.S.
Assistive Technology
The Johns Hopkins University, USA.
(Honors)
ศศ.ม.
ยุโรปศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ.
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๒๕๔๔

สังกัด
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คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ
1. Rehabilitation Psychology for children with Emotional and Behavioral
Disabilities/Cognitive Disabilities
2. Assistive Technology
3. Applied Behavior Analysis
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ปรียาสิริ มานะสันต. การริเริม่ ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาสายหลักสําหรับเด็กผูมีความ
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.
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ภาคผนวก ค แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

๒. ความรู

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๓. ทักษะทางปญญา

รายวิชา

๑
๑) หมวดวิชาแกน
รมผส ๖๐๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย
รมผส ๖๓๓ การไดยนิ ในเด็ก
รมผส ๖๓๘ สัมมนาความผิดปกติของการสือ่
ความหมาย
๒) หมวดวิชาบังคับ
รมผส ๕๒๓ คลืน่ ไฟฟาของระบบการไดยนิ
รมผส ๕๒๔ ปฏิบตั งิ านคลินกิ ภาษาและการพูด ๑
รมผส ๕๒๕ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓




  
 
 
  


















 





















 



๔
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๑

๒

๓

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๔ ๑

๒

  



   


  
  

๕. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
สือ่ สารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓ ๑
๒








  






๕๓

มคอ.๒

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๒. ความรู

๑. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

รมผส ๕๒๖ ปฏิบตั งิ านคลินกิ ภาษาและการพูด ๒
รมผส ๕๒๗ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๒
รมผส ๕๒๘ ความผิดปกติดา นภาษาและการพูด
เนือ่ งมาจากระบบประสาท
รมผส ๕๒๙ ความผิดปกติของระบบการทรงตัว
รมผส ๕๓๐ อุปกรณชวยการไดยินกาวหนา
รมผส ๖๑๖ เสียงผิดปกติ
รมผส ๖๑๘ การพูดของผูทม่ี ปี ากแหวง เพดานโหว
รมผส ๖๓๙ ปฏิบตั งิ านคลินกิ ภาษาและการพูด ๓
รมผส ๖๔๐ ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ๓

๑



๒



๓



๔



๑



๒













 

  

 















 


 

 

  













































๓

๔

๕. ทักษะ
การวิเคราะห
๓. ทักษะทางปญญา
เชิงตัวเลข
สือ่ สารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑
๒
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๕๔

มคอ.๒

๒. ความรู

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๓. ทักษะทางปญญา

รายวิชา

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๔ ๑

๓) หมวดวิชาเลือก
รมผส ๖๑๗ การพูดติดอาง
      
  

รมผส ๖๒๕ การกลืนผิดปกติ
      
  

รมผส ๖๔๒ การไดยินในผูสูงอายุ
      


รมผส ๖๔๓ การฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว
 
   
  

รมผส ๖๔๔ จิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและฟนฟูขั้น

 




แนะนํา
๔) วิทยานิพนธ
รมผส ๖๙๘ วิทยานิพนธ
   
 
   
๕) สารนิพนธ
   
 
  
รมผส ๖๙๗ สารนิพนธ
ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูของหลักสูตรฯ กับ Core value ของมหาวิทยาลัยมหิดล
.............................................................................................................................................................................................................
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๒





๕. ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
สือ่ สารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓ ๑
๒





















๕๕

ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐาน
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๒ จัดการกับปญหาที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยตั้งอยูบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๓ แสดงออกซึ่งภาวะผูนําและผูตามในการสงเสริมใหประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๔ สื่อสารไดอยางถูกตอง โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ
๒. ดานความรู
๒.๑ อธิบายเนื้อหาในสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมายและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
๒.๒ นําทฤษฎีความรูที่เกี่ยวของกับสาขาความผิดปกติของการสือ่ ความหมายและสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของมาวิเคราะหปญ
 หาบูรณาการและ
ประยุกตในการแกปญ
 หาไดเหมาะสมกับสถานการณตา งๆ อยางทันสมัย

ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐาน
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มคอ.๒

Core value ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
Mastery ,
Integrity
Mastery ,
Integrity
Integrity ,
Leadership
Altruism ,
Integrity
Mastery ,
Originality
Mastery ,
Harmony ,
Originality
Core value ของ

๕๖

๒.๓ ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
เพือ่ ใหเล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
๒.๔ อธิบายขอกฎหมายที่เกีย่ วของกับสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานและการทําวิจยั
๓. ดานทักษะทางปญญา
๓.๑ ใชความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการปญหาทางคลินิกที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของการสื่อความหมายและสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
๓.๒ ใชดุลยพินจิ ในการตัดสินใจ และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาไดดว ยแนวคิดใหม
๓.๓ วิเคราะหประเด็นปญหาดานความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย และสาขาวิชาที่เกีย่ วของไดอยางสรางสรรค
๓.๔ ดําเนินโครงการวิจยั ไดดว ยตนเอง
๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๒ นําความรูด า นความผิดปกติของการสือ่ ความหมายมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และริเริม่ ประเด็นในการแกไขปญหาใน
สถานการณตา งๆ ได
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มหาวิทยาลัยมหิดล
Mastery ,
Originality
Integrity ,
Originality
Harmony ,
Determination
Determination ,
Originality
Harmony ,
Determination
Harmony ,
Determination
Harmony
Harmony ,
Determination ,

๕๗

๔.๓ แสดงความเปนผูนํา มีน้ําใจเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิตมิ าประยุกตในการแกปญ
 หาที่เกีย่ วของได

๕.๒ สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรปู แบบของสือ่ การนําเสนออยางเหมาะสม
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มคอ.๒

Leadership
Leadership ,
Altruism
Mastery ,
Determination ,
Originality
Mastery ,
Harmony

