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ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
เรื่อง หลักเกณฑ์และแบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๕) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดให้สาขาการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“สถาบันการศึกษา” หมายถึง สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมาย และผลิตบัณฑิตปริญญาสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
“ส่วนราชการ” หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไปหรือที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
“คณะกรรมการวิชาชีพ” หมายถึง คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
“คณะอนุกรรมการวิชาชีพ” หมายถึง คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย
หมวด ๑
การรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๒ สถาบัน การศึกษาที่ประสงค์จะขอการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการ
วิชาชีพต้องปฏิบัติตามประกาศนี้
ข้อ ๓ การขอการรับรองสถาบัน การศึกษาของรัฐให้หัว หน้าส่ว นราชการเป็น ผู้ยื่น คําขอ
การรั บ รองสถาบั น การศึ ก ษา ต่ อ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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สําหรับ สถาบั น การศึก ษาของเอกชน ให้ ผู้รั บใบอนุญ าต ผู้จั ด การ หรื อผู้ แ ทนนิ ติบุ คคล
ของสถาบันการศึกษาเป็นผู้ยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาต่อผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทํ า แบบประเมิ น ตนเอง ตามแบบที่ กํา หนดท้า ยประกาศนี้
และส่งแบบประเมินกลับไปยังสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ข้อ ๕ ให้ ค ณะกรรมการวิ ช าชี พ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการวิ ช าชี พ ด้ า นตรวจประเมิ น
สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพ ๒ คน ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาชีพ
ด้านพัฒ นามาตรฐานวิชาการ ๒ คน และผู้แ ทนสํานั กสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
๒ คน โดยให้ผู้แทนสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ คนหนึ่งทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการ
วิชาชีพและเลขานุการ
ให้ ป ระธานกรรมการวิ ช าชี พ เป็ น ผู้ เ ลื อ กประธานอนุ ก รรมการวิ ช าชี พ ด้ า นตรวจประเมิ น
สถาบันการศึกษา
ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษา มีหน้าที่ตรวจคําขอ
การรับรองสถาบันการศึกษา และให้ทําการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาพร้อมเสนอคณะกรรมการ
วิชาชีพให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอการรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสถาบัน การศึกษาที่ขอการรับรองสถาบันการศึกษา
ให้สถาบัน การศึกษาที่ขอการรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าเดินทาง
และค่าที่พักของคณะอนุกรรมการวิชาชีพ ด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษาตามที่จ่ายจริง แต่ต้อง
ไม่ต่ํากว่าอัตราที่ทางราชการกําหนด
หมวด ๒
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
ข้อ ๘ สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพจะพิจารณาให้การรับรองจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนดท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ คณะกรรมการวิชาชีพ ต้องออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา
เมื่อผลการพิจารณาผ่านเกณฑ์การประเมิน การรับรองสถาบัน การศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
วิชาชีพกําหนด
หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้มีอายุ ๕ ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการวิชาชีพได้มีมติรับรอง
สถาบันการศึกษานั้น
การออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้
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ข้อ ๑๐ ภายใน ๙๐ วัน ก่อนครบกําหนด ๕ ปี สถาบัน การศึกษาที่ผลิต บัณ ฑิต ปริญญา
สาขาการแก้ไขความผิ ด ปกติข องการสื่ อความหมาย สถาบั น การศึกษาจะต้ องยื่น คําขอการรั บรอง
สถาบัน การศึกษาเพื่อขอรับการประเมิน การรับรองสถาบัน การศึกษาใหม่ แต่ถ้าหากมีการปรับปรุง
หลักสูตรสถาบันการศึกษาจะต้องยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ทุกครั้ง
ข้อ ๑๑ หากผลการประเมิ น สถาบั น การศึ ก ษาคราวใดไม่ ผ่ า นตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น
สถาบันการศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาตามที่กําหนดใน
ข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินพร้อมแจ้งให้คณะอนุกรรมการ
วิชาชีพด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษาทําการประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าสถาบันการศึกษาไม่ยื่นผลการปรับปรุงแก้ไขภายใน ๖ เดือน ถือว่าสถาบันการศึกษานั้น
ไม่ผ่านการรับรอง
คณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษาต้องทําการประเมินให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไข
ข้อ ๑๒ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นั บ แต่ ประกาศนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาที่
คณะกรรมการวิชาชีพได้ประกาศให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย จะต้องยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาต่อคณะกรรมการวิชาชีพ
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการวิชาชีพเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๑๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
รองศาสตราจารย์นายแพทย์จันทร์ชยั เจรียงประเสริฐ
ประธานกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา
สาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
---------------------------------------------------------1. ขอมูลสถาบันการศึกษา
1.1 เปนขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญา สาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
หนวยงาน............................................................ภาควิชา...................................................................................
คณะ..............................................................มหาวิทยาลัย………..…………..…………….........…………….
ที่อยู……………………………………………………..………………..…………………………………….
โทรศัพท......................................................โทรสาร..........................................................................................
Website……………………………………...……………………………….………………………………..
ชื่อหลักสูตร(ไทย/อังกฤษ) …...............................................................……………......………………………
ชื่อปริญญา(ไทย/อังกฤษ)....................................................................................................................................
วิชาเอก(ไทย/อังกฤษ)........................................................................................................................................
ขอการรับรองครั้งที่............................
2. โครงสรางหลักสูตร
2.1 ชื่อปริญญาและจํานวนหนวยกิต

ชื่อปริญญา
ปริญญาตรี..........
(ปรับปรุงครั้งสุดทาย
พ.ศ. ………………)
ปริญญา โท...............
(ปรับปรุงครั้งสุดทาย
พ.ศ. ………………)

รวมตลอด
หลักสูตร

วิชา
ศึกษา
ทั่วไป

พื้นฐาน
ทั่วไป

วิชาชีพ
แกน

วิชาเอก วิชาเลือก การฝก
เสรี ปฏิบตั ิงาน
(ชั่วโมง)

2.2 จํานวนนักศึกษา
2.2.1 แผนการรับนักศึกษา เฉลี่ยตอปการศึกษา
ระดับ

ป 25...

ป 25..

ป 25..

ป 25..

ป 25..

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
2.2.2 จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา (กรณีปรับปรุงหลักสูตรหรือขอการรับรองครัง้ ที่ 2
ขึ้นไป)
ปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 4

รวม

2.3 คุณวุฒิคณาจารย
ชื่อ
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิสาขาการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
1…………………............…………….
2………………………….................…
3……………….................……………
อาจารยประจํา (คุณวุฒิอื่น ๆ)
1………………………...............……..
2……………………………….............
3……………………….............………

เลขที่ใบอนุญาตเปน
ผูประกอบโรคศิลปะ

ชื่อปริญญา(สาขาที่จบ)/
สถาบันการศึกษา

ชื่อ

เลขที่ใบอนุญาตเปน
ผูประกอบโรคศิลปะ

ชื่อปริญญา(สาขาที่จบ)/
สถาบันการศึกษา

อาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิสาขาการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
1…………………………….......……..
2………………………………….........
3……………………………….............
อาจารยพิเศษ(คุณวุฒิอื่น ๆ)
1………………………………….........
2………………………........………….
3……………………………...........…..

3. การสังเกตการณ และการฝกปฏิบัตงิ านทางคลินิก ตลอดหลักสูตร
3.1 การสังเกตการณทางคลินิก
นอยกวา
3.2 การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก นอยกวา
โดย สาขาวิชาเอกโสตสัมผัสวิทยา
ฝกปฏิบัติงานคลินิกโสตสัมผัสวิทยา
ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการพูด
หรือ สาขาวิชาเอก แกไขการพูด
ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการพูด
ฝกปฏิบัติงานคลินิกโสตสัมผัสวิทยา

มากกวา เทากับ
มากกวา เทากับ

25 ชั่วโมง
350 ชัว่ โมง

นอยกวา มากกวา เทากับ
นอยกวา มากกวา เทากับ

325 ชั่วโมง
25 ชัว่ โมง

นอยกวา มากกวา เทากับ 325 ชั่วโ มง
นอยกวา มากกวา เทากับ 25 ชั่วโมง

3.3 สถานที่ฝกปฏิบัติงาน
3.3.1 ชื่อสถานที่ฝกปฏิบัติงาน(โรงพยาบาล/สถาบัน/หนวยงาน)
....................................................... ………………………………………………………
คลินิกการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ดานการแกไขการพูด จํานวนผูปวยในคลินกิ …………รายตอเดือน
ประเภทผูปว ย (โปรดระบุ 5 อันดับแรก)...................................................................
สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………...............................
ชื่ออาจารย/ผูดแู ล ……………………เลขที่ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ..............

ดานการแกไขการไดยิน จํานวนผูปวยในคลินิก …………รายตอเดือน
ประเภทผูปว ย (โปรดระบุ 5 อันดับแรก)..............................................................
สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………..
ชื่ออาจารย/ผูดแู ล ……………………เลขที่ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ...........
3.3.2 ชื่อสถานที่ฝกปฏิบัติงาน(โรงพยาบาล/สถาบัน/หนวยงาน)
....................................................... ………………………………………………………
คลินิกการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ดานการแกไขการพูด จํานวนผูปวยในคลินกิ …………รายตอเดือน
ประเภทผูปว ย (โปรดระบุ 5 อันดับแรก)..............................................................
สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………..
ชื่ออาจารย/ผูดแู ล ……………………เลขที่ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ...........
ดานการแกไขการไดยิน จํานวนผูปวยในคลินิก …………รายตอเดือน
ประเภทผูปว ย (โปรดระบุ 5 อันดับแรก)..............................................................
สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………..
ชื่ออาจารย/ผูดแู ล ……………………เลขที่ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ...........
4. การรับรองสถาบันการศึกษา
หนวยงานทีร่ ับรองสถาบันการศึกษา............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
5.1 หองเรียน/หองปฏิบัติการ ระบุขนาดและจํานวน .................................................................
5.2 เครื่องมือและอุปกรณ ระบุชื่อและจํานวน............................................................................
6. เอกสารประกอบการพิจารณา เชน
(......) คําขอการรับรองสถาบันการศึกษา
(......) หลักสูตรที่ขอการรับรองฉบับลาสุด
(......) หนังสืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(......) หนังสือรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
(.......) อื่น ๆ (ถามี)

7. อื่น ๆ (ถามี)
…………………….……………..………………………………………….................……………….
……………………………..…………………………………………………………...........................
…………………………………..…………………………………….................……………………..

ลงชื่อ............................................................... ผูยื่นคําขอ
(............................................................)
ตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกรม
หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัย

แบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
สาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ตามที่ ไดมีก ารตราพระราชกฤษฎีก ากําหนดให สาขาการแกไขความผิ ด ปกติ ของการสื่ อ
ความหมายเปน สาขาการประกอบโรคศิล ปะตามพระราชบั ญ ญัติ ก ารประกอบโรคศิ ลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยสํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ จึงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย พรอมทั้งกําหนดใหมีการประเมินตาม
เกณฑมาตรฐานดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหการรับรองสถาบันที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีปริญญาสาขาการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย อันจะสงผลโดยตรงตอการควบคุมคุณภาพของผูที่จะสําเร็จการศึกษา
ในสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งจะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะ รวมทั้งเพื่อคุมครองประชาชนผูใชบริการใหไดรับบริการที่มีคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับไดทั่วไปใน
สังคม คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย จึงเห็นสมควรดําเนินการ ดังนี้
๑. พิจ ารณาใหก ารรับ รองสถาบัน การศึก ษา ในการเปด ดํ าเนิน การสอนหลัก สูตรระดั บ
ปริญญาตรีสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ทั้งในกรณีสถาบันใหมหรือสถาบันที่เปดการ
สอนกอนกฎหมายประกาศใช)
๒. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ทัง้ ใน
กรณีสถาบันใหมหรือสถาบันทีเ่ ปดการสอนกอนกฎหมายประกาศใช)
๓. พิจารณาใหการรับรองโรงพยาบาล หรือองคกรทีใ่ หการฝกปฏิบัติงานดานการแกไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย
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แบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ภาควิชา.............................คณะ..........................................
สถาบันการศึกษา.....................................................................
วัน เดือน ป ทีป่ ระเมิน...............................................
ใหสถาบันการศึกษาประเมินตนเองโดยทําเครื่องหมาย 3 ลงใน (......) ถามีองคประกอบนั้น ๆ

องคประกอบ

ผลการประเมินของ หลักฐาน
คณะอนุกรรมการ อางอิงของ
ตรวจประเมินฯ
สถาบัน
มี ไมมี ความเห็น การศึกษา
เพิ่มเติม
(ถามี)

๑. คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา
ขอ ๑.๑ – ๑.๔ ใหเปนไปตามเกณฑประกันคุณภาพของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
(......) ๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(......) ๑.๒ มีหนวยงานรับผิดชอบอยางนอยเทียบเทาระดับสาขาวิชา
ดําเนินการ
(......) ๑.๓ มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการแกไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมายที่มีความรูความสามารถ และคุณสมบัติสอดคลองกับ
ความตองการและระบบบริการสุขภาพของประเทศ
(......) ๑.๔ มีระบบบริหารที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใหบรรลุ
วัตถุประสงค
(......) *๑.๕ กรณีเปนสถาบันการศึกษาทีเ่ ปดใหม และจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรเกี่ยวกับสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตอง
มีขอตกลงเปนลายลักษณอักษรกับสถาบันการศึกษาที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ใหชวยทําหนาทีเ่ ปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ หรือเปนสถาบันพีเ่ ลี้ยง
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องคประกอบ

ผลการประเมินของ หลักฐาน
คณะอนุกรรมการ อางอิงของ
ตรวจประเมินฯ
สถาบัน
มี ไมมี ความเห็น การศึกษา
เพิ่มเติม
(ถามี)

๒. บุคลากรทางดานอาจารย
(......) ๒.๑ อัตราสวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท :
ปริญญาตรี เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ระบุจํานวน .......... : ............ : .............
(......) ๒.๒ อัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตร : นักศึกษาทุกชัน้ ปตลอด
หลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระบุจํานวน ....... : ........

*๒.๓ อาจารยประจําหลักสูตร
ุ วุฒิ
(......) ๒.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษามีคณ
ตรงหรือสัมพันธกบั สาขาวิชาทีเ่ ปดสอนไมนอยกวา ๕ คน และอยางนอย
๒ คน ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา ผูชวยศาสตราจารย และไมเปนอาจารย
ประจําในแตละหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
(......) ๒.๓.๒ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา
การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และเปนสมาชิกของสมาคม
โสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย อยางนอย ๓ ใน ๕ ของ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด ระบุจํานวน....... : ........
(......) ๒.๔ ดานการพัฒนาอาจารย
สถาบันการศึกษาจะตองมีหนวยงานรับผิดชอบ จัดทําแผนงานหรือโครงการ
เพื่อพัฒนาอาจารยทั้งทางดานวิชาการ ดานวิจัย และดานการจัดการเรียน
การสอนใหเปนไปตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. หลักสูตร
(......) องคประกอบของหลักสูตร
- ระยะเวลาศึกษา ๔ ป ไมเกิน ๘ ป
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องคประกอบ

(......)

ผลการประเมินของ หลักฐาน
คณะอนุกรรมการ อางอิงของ
ตรวจประเมินฯ
สถาบัน
มี ไมมี ความเห็น การศึกษา
เพิ่มเติม
(ถามี)

- จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต
ประกอบดวย
*๓.๑ รายวิชา

(......) ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
(......) ๒) หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอ ยกวา ๒๐ หนวยกิต
(......) ๓) หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๖๔ หนวยกิต
(......) ๔) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
*๓.๒ กรอบเนื้อหาวิชา

(......)
(......)
(......)
(......)
(......)

๓.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
- กายวิภาคศาสตรเบื้องตน (Basic Anatomy)
- สรีรวิทยาเบื้องตน (Basic Physiology)
- โรคที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Diseases
Relative to Communication Disorders)
- จิตวิทยาพัฒนาการ ( Developmental Psychology )
- สัทศาสตร ( Phonetics )

(......) - ภาษาศาสตร( Linguistics)
(......) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด
( Elementary Speech and Language Development )
(......) - การศึกษาพิเศษขัน้ แนะนํา ( Introduction to Special Education )
(......) - ระเบียบวิธีวิจัยขั้นแนะนํา ( Introduction to Research Methodology )
(......) - อื่น ๆ ระบุ.........................................

4

องคประกอบ

ผลการประเมินของ หลักฐาน
คณะอนุกรรมการ อางอิงของ
ตรวจประเมินฯ
สถาบัน
มี ไมมี ความเห็น การศึกษา
เพิ่มเติม
(ถามี)

๓. หลักสูตร (ตอ)

(......)
(......)
(......)
(......)
(......)
(......)
(......)
(......)
(......)
(......)
(......)
(......)

๓.๒.๒ หมวดวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
* วิชาชีพแกน ไมนอยกวา ๔๔ หนวยกิต
- กฎหมายทีเ่ กีย่ วของและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ( Legal Issue and
Professional Ethics )
- พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการไดยิน (Acoustic Bases of Speech
and Hearing )
- กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของกลไกการไดยิน และการพูด
( Anatomy and Physiology of Speech and Hearing Mechanisms )
- โรคทางหู คอ จมูก ( Diseases of the Ear, Nose and Throat )
- ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะนํา ( Introduction to
Communication Disorders )
- หลักการของโสตสัมผัสวิทยา ( Principles of Audiology )
- ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะนํา ( Introduction to
Communication Disorders )
- หลักการของโสตสัมผัสวิทยา ( Principles of Audiology )
- พูดไมชัด ( Articulation Disorders )
- พัฒนาการภาษาและการพูดลาชา ( Delayed Speech and Language
Development )
- หลักการฟนฟูสมรรถภาพการฟง (Principles of Aural Rehabilitation )
- การบริหารจัดการ
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องคประกอบ

ผลการประเมินของ หลักฐาน
คณะอนุกรรมการ อางอิงของ
ตรวจประเมินฯ
สถาบัน
มี ไมมี ความเห็น การศึกษา
เพิ่มเติม
(ถามี)

๓. หลักสูตร (ตอ)
- ปฏิบัติงานคลินิกการไดยนิ และการพูด (Audio- Speech clinic
Practicum) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต
การฝกภาคปฏิบัติควรมีเนื้อหาครอบคลุมในหัวขอตอไปนี้
(......) ๑) การใหคําแนะนํา การปองกันความผิดปกติของการไดยินและการพูด
(......) ๒) การใหคําปรึกษาดานความผิดปกติของการไดยนิ และการพูด
(......) ๓) การตรวจคัดกรอง การไดยนิ
(......) ๔) การตรวจคัดกรองภาษาและการพูด
(......) ๕) การตรวจการไดยินพื้นฐาน
(......) ๖) การสรางเสริมและฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยินและการพูดสําหรับ
ผูที่มีปญหาทางการไดยิน
(......) ๗) การกระตุนพัฒนาการทางภาษาและการพูด ในเด็กพูดชา ที่มี
สาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม ไมเหมาะสม (Environmental Deprivation)
(......) ๘) การประเมิน วินิจฉัย และแกไขการพูดในเด็กพูดไมชัด ที่ไมมีพยาธิ
สภาพ หรือโครงสรางผิดปกติ (Functional Articulation Disorders)
วิชาเอก ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต
*วิชาเอกการแกไขการไดยนิ
(......) - การอนุรักษการไดยนิ (Hearing Conservation )
(......) - การวัดการไดยินแบบพิเศษขั้นพื้นฐาน ( Basics of Special Audiometry )
(......) - หลักการของเครื่องชวยฟง ( Principles of Hearing Aids )
(......) - ปฏิบัติงานคลินิกการไดยิน ( Audio-clinic Practicum III )ไมนอยกวา ๖
หนวยกิต
*วิชาเอกแกไขการพูด
- ภาษาและการพูดของผูที่มีภาวะปญญาออน ( Speech and
(......) Language in People with Mental Retardation )
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องคประกอบ

ผลการประเมินของ หลักฐาน
คณะอนุกรรมการ อางอิงของ
ตรวจประเมินฯ
สถาบัน
มี ไมมี ความเห็น การศึกษา
เพิ่มเติม
(ถามี)

๓. หลักสูตร (ตอ)
(......) - ภาษาและการพูดของเด็กที่มีปญ
 หาดานอารมณ ( Speech and
Language in Children with Emotional Disturbances )
(......) - ภาษาและการพูดของเด็กสมองพิการ ( Speech and Language in
Children with Brain Damage )
(......) - ปฏิบัติงานคลินิกการพูด (Speech-clinic Practicum III ) ไมนอยกวา
๖ หนวยกิต
*๓.๓ การฝกปฏิบตั ิ
สถาบันการศึกษาจะตองจัดใหมกี ารฝกปฏิบัตใิ นเรื่องดังตอไปนี้
(......) การสังเกตการณ และการฝกปฏิบัติงานทางคลินกิ ๓๗๕ ชั่วโมง
(......)
๑) การสังเกตการณทางคลินิก
๒๕ ชั่วโมง
(......)
๒) การฝกปฏิบัติงานทางคลินกิ
๓๕๐ ชั่วโมง
โดย สาขาวิชาเอกโสตสัมผัสวิทยา
ฝกปฏิบัติงานคลินิกโสตสัมผัสวิทยา
๓๒๕ ชั่วโมง
(......)
ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการพูด
๒๕ ชั่วโมง
(......)
หรือสาขาวิชาเอก แกไขการพูด
(......)
ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการพูด
๓๒๕ ชั่วโมง
(......)
ฝกปฏิบัติงานคลินิกโสตสัมผัสวิทยา
๒๕ ชั่วโมง
(......) ๓.๔ มีการจัดรายวิชาในหลักสูตรโดยเรียงลําดับจากเรื่องพื้นฐานไปสู
เรื่องยากและซับซอน
(......) ๓.๕ สถาบันการศึกษามีการประสานการฝกปฏิบัติงานดานการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายในโรงพยาบาล หรือองคกรตาม
เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ในสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
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องคประกอบ

ผลการประเมินของ หลักฐาน
คณะอนุกรรมการ อางอิงของ
ตรวจประเมินฯ
สถาบัน
มี ไมมี ความเห็น การศึกษา
เพิ่มเติม
(ถามี)

๔. ระบบการดูแลนักศึกษา ประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(......) ๔.๑ มีหนวยงานรับผิดชอบทําหนาที่ดูแล สนับสนุน และพัฒนานักศึกษา
ทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร
(......) ๔.๒ มีอาจารยที่ปรึกษาใหแกนกั ศึกษาทุกคน เพื่อติดตามความกาวหนา
ของการศึกษาชวยเหลือและปองกันแกไขปญหาการศึกษา และปญหาอื่น ๆ
๕. อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณตรวจวินิจฉัยทางการแกไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมายสําหรับการจัดการเรียนการสอน สวัสดิการ
และนันทนาการ ประเมินตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
(......) ๕.๑ มีอาคารสถานที่สําหรับการจัดการเรียนการสอน/ หองปฏิบัติการ
หองตรวจวินจิ ฉัย/ หองบําบัดทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย
(......) ๕.๒ มีการจัดเตรียมสถานที่สําหรับสวัสดิการ สโมสรนักศึกษาสถานที่
สําหรับกีฬาและนันทนาการอยางเพียงพอ
(......) *๕.๓ มีเครื่องมือและอุปกรณทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมายและโสตทัศนูปกรณใหพรอมและเพียงพอสําหรับการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบตาง ๆ
๖. หองสมุด ประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(......) ๖.๑ มีตํารา วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมและเพียงพอสําหรับ
นักศึกษาและอาจารย โดยอางอิง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐาน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
(......) ๖.๒ มีเครื่องคอมพิวเตอรจัดไวในที่ตางๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให
นักศึกษาสามารถคนขอมูลความรูจากฐานขอมูลตางๆ
(......) ๖.๓ มีการจัดสรรพืน้ ที่เพิ่มเติมเพื่อใหนกั ศึกษาไดใชเปนที่อานหนังสือ
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง
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องคประกอบ

ผลการประเมินของ หลักฐาน
คณะอนุกรรมการ อางอิงของ
ตรวจประเมินฯ
สถาบัน
มี ไมมี ความเห็น การศึกษา
เพิ่มเติม
(ถามี)

๗. การบริหารจัดการ ประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(......) ๗.๑ มีการสรรหาหัวหนาหนวยงานและทีมผูบ ริหารที่มคี ณ
ุ วุฒิ
ประสบการณ และศักยภาพ เหมาะสมที่จะดําเนินการกอตั้ง และบริหาร
จัดการใหการดําเนินการตามหลักสูตรเปนไปไดอยางตอเนื่อง ทีมผูบริหาร
มีอํานาจหนาทีค่ รอบคลุมและกวางขวางพอทีจ่ ะกํากับดูแล และประสานงาน
กับ ผูรับ ผิด ชอบการสอนรายวิช าตางๆ ทุก กลุมวิช า รวมทั้ง การสอน
ในโรงพยาบาลหรือคลินกิ เครือขาย
(......) ๗.๒ จัดทําแผนดําเนินการระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ปใหชัดเจน และมี
ความเปนไปไดสูงไดแก แผนเตรียมอาจารย แผนจัดหาบุคลากรสนับสนุน
แผนพัฒนาหลักสูตรและสื่อการศึกษา แผนพัฒนาอาคาร สถานที่และ
แผนจัดหาโสตทัศนูปกรณ แผนพัฒนางานวิจยั แผนความรวมมือกับ
สถาบันพีเ่ ลี้ยง และแผนความรวมมือกับโรงพยาบาลสมทบ เปนตน
(......) ๗.๓ มีแผนการจัดสรรงบประมาณและมีแหลงงบประมาณที่ชดั เจนและ
เพียงพอ เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักการสอน
ตามหลักสูตร และพัฒนาอาจารยได
(......) ๗.๔ มีโครงสรางองคกรและบุคลากรที่มีคุณวุฒิและจํานวนเหมาะสม เชน
นักวิชาการศึกษา นักวัดประเมินผลการศึกษา ฯลฯ โครงสรางนี้จะตองมี
หนวยงานที่สาํ คัญและจําเปนตอการดําเนินการจัดการศึกษา เชน หนวยงาน
ที่ทําหนาที่พัฒนาอาจารย ทางดานการเรียนการสอนงานทะเบียนและ
ประมวลผล งานกิจกรรมนักศึกษา งานประกันคุณภาพ การศึกษา เปนตน
๘. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน
(......) ๘.๑ มีการวางระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินสถาบันไวชัดเจน
(......) ๘.๒ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเปนระยะ เพื่อประกันคุณภาพ
ของผลผลิตโดยคณะกรรมการวิชาชีพ
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หมายเหตุ

* หมายถึง ตองมีครบ ตามที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา ฯ
ลงชื่อ …………………………………………… ผูรับรองการประเมินตนเอง
(
)
ตําแหนงประธานสาขาวิชา
ลงชื่อ ………………..…..…………………… ผูรับรองการประเมินตนเอง
(
)
ตําแหนงหัวหนาภาควิชา
ลงชื่อ …………………………………………… ผูรับรองการประเมินตนเอง
(
)
ตําแหนงคณบดี

สรุปผลการประเมิน ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(.....) ผาน
(.....) ผานอยางมีเงื่อนไข
(.....) ไมผาน
ขอเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ ………………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)
ลงชื่อ ………………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)
ลงชื่อ ………………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)
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ลงชื่อ ………………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)
ลงชื่อ ………………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)
ลงชื่อ ………………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)
ลงชื่อ ………………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)
ลงชื่อ ………………………………………อนุกรรมการตรวจประเมินฯ
(
)
วัน เดือน ป ทีป่ ระเมิน...........................................................................
ไ
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1

เกณฑมาตรฐาน
การรับรองสถาบันการศึกษาที่จดั การเรียนการสอน
ในสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายระดับปริญญาตรี
.......................................................................................................................................................
สถาบัน การศึ ก ษาที่มีค วามประสงค จ ะจั ด การเรี ย นการสอนหลัก สู ตรสาขาการแกไ ข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ตองมีองคประกอบของสถาบันการศึกษาตามหัวขอตอไปนี้
๑. คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาที่ขอเปดดําเนินการหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย
๒. บุคลากรทางดานอาจารย
๓. หลักสูตร
๔. ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารยทปี่ รึกษา
๕. อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน
๖. หองสมุด
๗. การบริหารจัดการ
๘. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบันการศึกษา
เกณฑเกี่ยวกับองคประกอบของสถาบันการศึกษา ตามหัวขอขางตนใหเปนไปตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใหสามารถวัดผลลัพธการดําเนินงานที่ตอบสนองความตองการตามเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายนอกไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยแตละเกณฑมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
สถาบัน การศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนหลัก สูตรสาขาการแกไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมายจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ เปนสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และมีบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษาที่เปนสังคมนักวิชาการ
เพื่อเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรูใหแกนักศึกษา
๑.๒ มีห น วยงานรั บ ผิด ชอบอยา งนอ ยเที ย บเทาระดับ สาขาวิช า ในสถาบั น
การศึกษา
๑.๓ มี ป ณิ ธ านมุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาการแก ไ ขความผิ ด ปกติ ข องการสื่ อ
ความหมายที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการและระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศ

2

๑.๔ มีระบบบริหารที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใหบรรลุตามปณิธาน
ไดแกการบริหารงานทั่วไป การบริหารการศึกษา เปนตน ระบบบริหารงานดังกลาวใหทําเปนระเบียบของ
สถาบันการศึกษาและประกาศใหผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน
๑.๕ ในระยะเริ่มแรก สถาบันการศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขา
การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ควรทําความตกลงกับสถาบันการศึกษาที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ใหชวยทําหนาที่เปนที่ปรึกษา/
ชวยเหลือ หรือเปนสถาบันพี่เลี้ยง
๒. บุคลากรทางดานอาจารย
สถาบัน การศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนหลัก สูตรสาขาการแกไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย จะตองบริหารจัดการใหมีอาจารยที่มคี ุณสมบัติและจํานวนตามเกณฑตอไปนี้
๒.๑ อัตราสวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก:ปริญญาโท:ปริญญาตรี
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒.๒ อัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตร : นักศึกษาทุกชั้นปตลอดหลักสูตร ใหใช
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสําหรับการเรียนการสอนบางสวนของหลักสูตรหรือ
บางรายวิชา ซึ่งตองการการสอนและการควบคุมดูแลอยางใกลชิด จะตองจัดใหมีจํานวนอาจารยผูสอน ๑ คน
ตอนักศึกษาไมเกิน ๘ คน
๒.๓ อาจารยประจําหลักสูตร
๒.๓.๑ จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยใหใชตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ ัดการศึกษาตามหลักสูตรสาขา
การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งมีคณ
ุ วุฒิตรงหรือสัมพันธกบั สาขาวิชาทีเ่ ปดสอนไมนอย
กวา ๕ คนและอยางนอย ๒ คน ในจํานวนนี้ตองเปนผูมีคณ
ุ วุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปน
ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปน
อาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
๒.๓.๒ อาจารยประจําหลักสูตรตองมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา
การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และเปนสมาชิกของสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไข
การพูดแหงประเทศไทย อยางนอย ๓ ใน ๕ ของจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด
๒.๔ การพัฒนาอาจารย
สถาบันการศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย จะตองมีหนวยงานรับ ผิดชอบ จัดทําแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนเพื่อพัฒนา
อาจารยทั้งทางดานวิชาการ ดานวิจัย และดานการจัดการเรียนการสอน
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๓. หลักสูตร
สถาบัน การศึ ก ษาที่จ ะขอเปด ดํ าเนิ น การหลั ก สูต รสาขาการแก ไขความผิด ปกติ ข อง
การสื่อความหมาย จะตองจัดทําหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายดังนี้
๓.๑ ปรัชญาและวัตถุประสงคการศึกษา
ปรัช ญาและวัต ถุประสงคก ารศึก ษาของหลัก สูต รจะตอ งสอดคลองกั บ เกณฑ
ความรู ค วามสามารถของผู ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขาการแกไ ขความผิ ด ปกติ ข องการสื่ อ ความหมาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และปรัชญาของสถาบันการศึกษา
๓.๒ โครงสรางหลักสูตร
หลัก สูต รเกี่ย วกับ สาขาการแกไขความผิด ปกติของการสื่อความหมาย ตองมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ป แตไมเกิน ๘ ป
การจัดหมวดวิชาและหนวยกิตของหมวดวิชาในหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑ
การประเมินคุณ ภาพของสํานัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานัก งาน
คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และคณะกรรมการวิ ช าชี พ สาขาการแก ไขความผิ ด ปกติ ข องการ
สื่อความหมาย โดยจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ประกอบดวยหมวดวิชา
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๓.๒.๒ หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต
๓.๒.๓ หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา ๖๔ หนวยกิต
๑) วิชาชีพแกน
ไมนอยกวา ๔๔ หนวยกิต
๒) วิชาเอก
ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต
๓.๒.๔ หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๓.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
๓๐ หนวยกิต
- วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
รวมไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
- สังคมศาสตร และ/หรือพฤติกรรมศาสตร
รวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
- วิชาพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสื่อความหมายของมนุษย รวมไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
- ภาษาตางประเทศ
รวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๓.๒.๒ หมวดวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต
- กายวิภาคศาสตรเบื้องตน (Basic Anatomy)
- สรีรวิทยาเบื้องตน (Basic Physiology)
- โรคที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Diseases Relative to
Communication Disorders)
- จิตวิทยาพัฒนาการ ( Developmental Psychology )
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- สัทศาสตร ( Phonetics )
- ภาษาศาสตร( Linguistics)
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด ( Elementary Speech
and Language Development )
- การศึกษาพิเศษขั้นแนะนํา ( Introduction to Special Education )
- ระเบียบวิธีวิจยั ขั้นแนะนํา ( Introduction to Research Methodology )
๓.๒.๓ หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา ๖๔ หนวยกิต
๑) วิชาชีพแกน ไมนอยกวา ๔๔ หนวยกิต
- กฎหมายทีเ่ กีย่ วของและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ( Legal Issue and Professional
Ethics )
- พื้นฐานทางเสียงของการพูดและการไดยนิ (Acoustic Bases of Speech and
Hearing )
- กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของกลไกการไดยนิ และการพูด ( Anatomy and
Physiology of Speech and Hearing Mechanisms )
- โรคทางหู คอ จมูก ( Diseases of the Ear, Nose and Throat )
- ความผิดปกติของการสื่อความหมายขั้นแนะนํา ( Introduction to Communication
Disorders )
- หลักการของโสตสัมผัสวิทยา ( Principles of Audiology )
- พูดไมชดั ( Articulation Disorders )
- พัฒนาการภาษาและการพูดลาชา ( Delayed Speech and Language
Development )
- หลักการฟนฟูสมรรถภาพการฟง (Principles of Aural Rehabilitation )
- การบริหารจัดการ
- ปฏิบัติงานคลินกิ การไดยินและการพูด ( Audio- Speech clinic Practicum )
ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต การฝกภาคปฏิบัติควรมีเนื้อหาครอบคลุมในหัวขอ
ตอไปนี้
๑. การใหคําแนะนํา การปองกันความผิดปกติของการไดยนิ และการพูด
๒. การใหคําปรึกษาดานความผิดปกติของการไดยนิ และการพูด
๓. การตรวจคัดกรอง การไดยิน
๔. การตรวจคัดกรองภาษาและการพูด
๕. การตรวจการไดยินพื้นฐาน
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๖. การสรางเสริมและฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยินและการพูดสําหรับผูที่มี
ปญหาทางการไดยิน
๗. การกระตุนพัฒนาการทางภาษาและการพูด ในเด็กพูดชา ที่มีสาเหตุมาจาก
สิ่งแวดลอม ไมเหมาะสม (Environmental Deprivation)
๘. การประเมิน วินจิ ฉัย และแกไขการพูดในเด็กพูดไมชัด ที่ไมมีพยาธิสภาพ
หรือโครงสรางผิดปกติ (Functional Articulation Disorders)
๒) วิชาเอก ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต
ก) วิชาเอกการแกไขการไดยนิ
- การอนุรักษการไดยิน (Hearing Conservation )
- การวัดการไดยินแบบพิเศษขั้นพืน้ ฐาน ( Basics of Special Audiometry )
- หลักการของเครื่องชวยฟง ( Principles of Hearing Aids )
- ปฏิบัติงานคลินิกการไดยนิ ( Audio-clinic Practicum )
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต การฝกภาคปฏิบตั ิควรมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ
การตรวจสมรรถภาพการทํางานของหูชั้นกลาง การตรวจการไดยินแบบพิเศษขั้น
พื้นฐาน (Basic Special Audiometric Testing) การประเมินการใชเครื่อง
ชวยฟงใหแกผูปวยผูใหญทมี่ ีปญหาไมซับซอน และการปฏิบัติงานตรวจวัดการ
ไดยินในชุมชน
ข) วิชาเอกการแกไขการพูด
- ภาษาและการพูดของผูที่มีระดับเชาวปญ
 ญาต่ํา ( Speech and Language in
People with Mental Retardation )
- ภาษาและการพูดของเด็กทีม่ ีปญหาดานอารมณ ( Speech and Language
in Children with Emotional Disturbances )
- ภาษาและการพูดของเด็กสมองพิการ ( Speech and Language in Children
with Brain Damage )
- ปฏิบัติงานคลินิกการพูด ( Speech-clinic Practicum)
ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต การฝกภาคปฏิบัติควรมีเนื้อหาครอบคลุม เกีย่ วกับ
การแก ไ ข และการกระตุ น พั ฒ นาการทางภาษาและการพู ด ในเด็ ก ที่ มี
พัฒนาการทางภาษาและการพูด ลาชา จากสาเหตุระดับ เชาวปญ ญาต่ํา
สมองพิการ ออทิสซึม และเด็กที่มีปญหาดานอารมณ และการปฏิบัติงานดาน
ความผิดปกติทางภาษาและการพูดในชุมชน
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หมายเหตุ การฝกปฏิบัตงิ านสถาบันการศึกษาจะตองจัดใหมีชั่วโมงการฝกปฏิบัติและสถาบันฝก
ภาคปฏิบัติ ที่มีคุณสมบัติในหัวขอตอไปนี้
- การสังเกตการณ และการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก ๓๗๕ ชั่วโมง แบงเปน
ก. การสังเกตการณทางคลินิก
๒๕ ชั่วโมง
ข. การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
๓๕๐ ชั่วโมง
โดย สาขาวิชาเอกโสตสัมผัสวิทยา
- ฝกปฏิบัติงานคลินิกโสตสัมผัสวิทยา ๓๒๕ ชั่วโมง
- ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการพูด
๒๕ ชั่วโมง
หรือสาขาวิชาเอก แกไขการพูด
- ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการพูด
๓๒๕ ชั่วโมง
- ฝกปฏิบัติงานคลินิกโสตสัมผัสวิทยา
๒๕ ชั่วโมง
- สถาบันฝกภาคปฏิบัติ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
ก. มีงานดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ไดแก งานบริการ
งานสอน งานฝกอบรม และงานวิจัยและการประยุกตการแกไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมายเขาสูงานชุมชนและศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ข. มีจํานวนของผูรับบริการ ผูปวยนอก และหรือผูปวยใน แตละประเภททีเ่ พียงพอ
ค. มีบุคลากรดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ดังนี้
- มีผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ที่ปฏิบัติงาน
ในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันรวมผลิตบัณฑิต หรือปฏิบัติงานในสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ป
- สามารถจั ด กระบวนการฝ ก ภาคปฏิ บั ติ ต ามหลัก สู ต รสาขาการแก ไ ข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายได
๓.๒.๔ หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
เปนวิชาที่มุงใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนเลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๔. ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารยทปี่ รึกษา
สถาบัน การศึก ษาที่จ ะจัด การเรีย นการสอนหลักสูตรสาขาการแกไขความผิด ปกติของ
การสื่อความหมาย จะตองจัดใหมีหนวยงานรับผิด ชอบทําหนาที่ดูแล สนับ สนุนและพัฒนานักศึกษาทั้ง
ในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร โดยจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน เพื่อติดตามความกาวหนา
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ของการศึกษา ใหความชวยเหลือและปองกันแกไขปญหาการศึกษาและปญหาอื่นๆ อีกทั้งชวยสงเสริม
เจตคติอันดีงามใหแกนักศึกษา
๕. อาคารสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมายสําหรับการจัดการเรียนการสอนสวัสดิการและนันทนาการ
สถาบัน การศึก ษาที่จ ะจัด การเรีย นการสอนหลักสูตรสาขาการแกไขความผิด ปกติของ
การสื่อความหมาย ตองจัดเตรียมอาคารสถานที่ หองปฏิบัติงานทางคลินิก เครื่องมือ แบบทดสอบ อุปกรณ
ทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย และโสตทัศนูปกรณใหพรอมและเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งการสอนแบบบรรยายพรอมกันทั้งชั้นเรียน การสอนแบบกลุมยอย ฯลฯ
นอกจากนี้ควรมีหองประชุมขนาดใหญที่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันทั้งกิจกรรมวิชาการ
และกิจกรรมนักศึกษา จัด เตรีย มสถานที่สําหรับ สวัสดิการ สโมสรนักศึกษา สถานที่สําหรับกีฬาและ
นันทนาการใหเพียงพอ
๖. หองสมุด
สถาบัน การศึก ษาที่จ ะจัด การเรีย นการสอนหลักสูตรสาขาการแกไขความผิด ปกติของ
การสื่อความหมาย จะตองจัดเตรียมหนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสารวิชาการเฉพาะทางสาขาการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย และที่เกี่ยวของกับวิชาตางๆ ภายใตหลักสูตรอยางเพียงพอสําหรับ
นักศึกษาที่ลงทะเบีย นเรียนในการศึกษาคนควานอกเวลา โดยอางอิง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ มีหองสมุด/ สื่อสารสนเทศ ดังนี้
๖.๑ หนังสือ
ตองมีตํารา วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับนักศึกษา
และอาจารย
๖.๒ สื่อสารสนเทศ
ควรมีเ ครื่องคอมพิวเตอรจั ด ไวใ นที่ตางๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหนัก ศึก ษา
สามารถคนควาขอมูลความรูจากฐานขอมูลตางๆ นอกจากนี้ควรจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อใหนักศึกษาไดใช
เปนที่อานหนังสือ ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง
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๗. การบริหารจัดการ
สถาบัน การศึ ก ษาที่จ ะจัด การเรี ย นการสอนสาขาการแกไขความผิด ปกติของการสื่ อ
ความหมาย จะตองมีการบริหารจัดการ ตั้งแตกอนเปดดําเนินการ เชน มีโครงสรางองคกร และบุคลากรที่มี
คุณวุฒิและจํานวนเหมาะสม สรรหาหัวหนาหนวยงานและทีมผูบริหาร จัดทําแผนดําเนินการระยะเวลา
ไมนอยกวา ๕ ปใหชัดเจน และมีแผนการจัดสรรงบประมาณและมีแหลงงบประมาณที่ชัดเจน เปนตน
ในชวงกอนขอเปดหลักสูตรและระยะเริ่มตน (ประมาณ ๕ ปแรก) ทีมผูบริหารควรศึกษา
ดูงานการจัดการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ไดเปดดําเนินการหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมายมาแลว เพื่อศึก ษาแนวทางการบริหารจัดการการจัด การเรีย นการสอนดานแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายเปนวิชาเอก การสนับสนุนและพัฒนาอาจารยในดานตางๆ โดยเฉพาะ
ดานความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล รวมทั้งปญหาอุปสรรค ตลอดจน
แนวทางปองกันและแกไขปญหา ทั้งนี้เพื่อใหการเปดสอนตามหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๘. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาจะตองวางระบบการประเมิน คุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมิน สถาบันไวชัด เจน และจัด ใหมีการตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพภายในเปน ระยะๆ ทั้ง นี้
เพื่อประกันคุณภาพของผลผลิต
คณะกรรมการวิช าชีพ สาขาการแกไ ขความผิด ปกติ ของการสื่ อความหมายทํ าหนา ที่
ประเมิ น ความพร อ มและองค ป ระกอบของสถาบั น การศึ ก ษา และให คํ า แนะนํ า เพื่ อ ให ก ารรั บ รอง
สถาบันการศึกษา
การขอเปนสถาบันการศึกษาสมทบ สถาบันการศึกษาหลักตองเปนหนวยงานสงเรื่องขอรับ
การรับรองและคณะกรรมการวิชาชีพจะพิจารณาเปนกรณีไป
********************************************************
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ขั้นตอนการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาการแกไขความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย
สถาบันการศึกษาเสนอเรื่องตอคณะกรรมการวิชาชีพฯ

คณะอนุกรรมการวิชาชีพตรวจประเมินสถาบันการศึกษา
พิจารณาเอกสารและตรวจประเมินสถาบันการศึกษา

คณะกรรมการวิชาชีพฯ
พิจารณารับรอง
สถาบันการศึกษา

ไมผาน

สถาบันการศึกษาจะตอง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตาม
คําแนะนําในเวลาที่กําหนด

ผาน
ขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาฯ

สถาบันการศึกษาเสนอขอประเมินอยาง
ตอเนื่องทุก ๕ ป

ผาน

คณะกรรมการวิชาชีพฯ
พิจารณารับรอง
สถาบันการศึกษา

ไมผาน

หนังสือรับรองที่ «

»

หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เปนสาขาการประกอบโรคศิลปะ
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ออกหนังสือรับรองฉบับนี้แก

«ชื่อมหาวิทยาลัย»
ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพไดรับรองใหเปนสถาบันการศึกษาที่จดั การศึกษาหลักสูตร..............
ออกให ณ วันที่ ….เดือน.....…. พ.ศ..... ถึง วันที…
่ .เดือน……….

(

)
กรรมการและเลขานุการ

พ.ศ.....

(

)
ประธานกรรมการวิชาชีพ

