
 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 

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  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
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 สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะขอการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการ
วิชาชีพต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ข้อ ๓ การขอการรับรองสถาบันการศึกษาของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ยื่นคําขอ   
การรับรองสถาบันการศึกษา  ต่อผู้ อํานวยการสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

 

สําหรับสถาบันการศึกษาของเอกชน  ให้ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  หรือผู้แทนนิติบุคคล 
ของสถาบันการศึกษาเป็นผู้ยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาต่อผู้อํานวยการสํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้  
ข้อ ๔ ให้สถาบันการศึกษาทําแบบประเมินตนเอง  ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 

และส่งแบบประเมินกลับไปยังสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการวิชาชีพแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านตรวจประเมิน

สถาบันการศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพ  ๒  คน  ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาชีพ
ด้านพัฒนามาตรฐานวิชาการ  ๒  คน  และผู้แทนสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   
๒  คน  โดยให้ผู้แทนสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  คนหนึ่งทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการ
วิชาชีพและเลขานุการ 

ให้ประธานกรรมการวิชาชีพเป็นผู้เลือกประธานอนุกรรมการวิชาชีพด้านตรวจประเมิน
สถาบันการศึกษา   

ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษา  มีหน้าที่ตรวจคําขอ
การรับรองสถาบันการศึกษา  และให้ทําการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาพร้อมเสนอคณะกรรมการ
วิชาชีพให้แล้วเสร็จภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับคําขอการรับรองสถาบันการศึกษา 

ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่ขอการรับรองสถาบันการศึกษา   
ให้สถาบันการศึกษาที่ขอการรับรองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น  ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าเดินทาง   
และค่าที่พักของคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษาตามที่จ่ายจริง  แต่ต้อง 
ไม่ต่ํากว่าอัตราที่ทางราชการกําหนด   

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา 

 

 

ข้อ ๘ สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพจะพิจารณาให้การรับรองจะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาชีพประกาศกําหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๙ คณะกรรมการวิชาชีพ  ต้องออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา
เม่ือผลการพิจารณาผ่านเกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
วิชาชีพกําหนด   

หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้มีอายุ  ๕  ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการวิชาชีพได้มีมติรับรอง
สถาบันการศึกษานั้น 

การออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 
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ข้อ ๑๐ ภายใน  ๙๐  วันก่อนครบกําหนด  ๕  ปี  สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  สถาบันการศึกษาจะต้องยื่นคําขอการรับรอง
สถาบันการศึกษาเพื่อขอรับการประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่  แต่ถ้าหากมีการปรับปรุง
หลักสูตรสถาบันการศึกษาจะต้องยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศกึษาใหม่ทุกครั้ง   

ข้อ ๑๑ หากผลการประเมินสถาบันการศึกษาคราวใดไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน  
สถาบันการศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาตามที่กําหนดใน  
ข้อ  ๘  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๖  เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินพร้อมแจ้งให้คณะอนุกรรมการ
วิชาชีพด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษาทําการประเมินอีกครั้งหนึ่ง  

ถ้าสถาบันการศึกษาไม่ยื่นผลการปรับปรุงแก้ไขภายใน  ๖  เดือน  ถือว่าสถาบันการศึกษานั้น 
ไม่ผ่านการรับรอง 

คณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านตรวจประเมินสถาบันการศึกษาต้องทําการประเมินให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๓  เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไข 

ข้อ ๑๒ ภายในระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้สถาบันการศึกษาที่ 
คณะกรรมการวิชาชีพได้ประกาศให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย  จะต้องยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษาต่อคณะกรรมการวิชาชีพ 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการวิชาชีพเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ ๑๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์จันทร์ชยั  เจรียงประเสริฐ   

ประธานกรรมการวิชาชีพ 
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 



 

 

คําขอการรับรองสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบณัฑิตปริญญา 
สาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
----------------------------------------------------------  

1. ขอมูลสถาบันการศึกษา 

1.1  เปนขอมูลทั่วไปของสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทา
ปริญญา สาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

หนวยงาน............................................................ภาควิชา...................................................................................             
คณะ..............................................................มหาวิทยาลัย………..…………..…………….........……………. 

ที่อยู……………………………………………………..………………..……………………………………. 

โทรศัพท......................................................โทรสาร.......................................................................................... 

Website……………………………………...……………………………….……………………………….. 

ช่ือหลักสูตร(ไทย/อังกฤษ) …...............................................................……………......………………………  

ช่ือปริญญา(ไทย/อังกฤษ).................................................................................................................................... 

วิชาเอก(ไทย/อังกฤษ)........................................................................................................................................ 

ขอการรับรองครั้งที่............................ 

 

2. โครงสรางหลักสูตร 

 2.1  ชื่อปริญญาและจํานวนหนวยกิต  

 

ชื่อปริญญา 
รวมตลอด
หลักสูตร    

 

วิชา
ศึกษา
ท่ัวไป     

พื้นฐาน
ท่ัวไป     

วิชาชพี
แกน      

วิชาเอก  
 

วิชาเลือก
เสรี 

 

การฝก
ปฏิบตัิงาน 
 (ชั่วโมง) 

ปริญญาตรี.......... 
 (ปรับปรุงครั้งสุดทาย 
พ.ศ. ………………) 

  
    

 

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

  
  

 
 

 



 

 

 2.2  จํานวนนกัศึกษา 

  2.2.1 แผนการรับนักศึกษา เฉล่ียตอปการศึกษา 

ระดับ ป 25... ป  25.. ป  25.. ป  25.. ป  25.. 

ปริญญาตร ี      

ปริญญาโท        

ปริญญาเอก      

รวม      

  2.2.2  จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา (กรณีปรับปรุงหลกัสูตรหรือขอการรับรองครัง้ท่ี 2 
ขึ้นไป) 

ปการศึกษา ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 รวม 
      
      
      
      

 
 2.3 คุณวุฒิคณาจารย     

 
ชื่อ 

เลขท่ีใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบโรคศิลปะ 

ชื่อปริญญา(สาขาที่จบ)/
สถาบันการศึกษา 

อาจารยประจําที่มีคุณวฒุิสาขาการแกไข
ความผิดปกตขิองการสื่อความหมาย 
1…………………............……………. 
2………………………….................… 
3……………….................…………… 

  

อาจารยประจํา (คุณวฒุิอ่ืน ๆ) 
1………………………...............…….. 
2………………………………............. 
3……………………….............……… 

  



 

 

 
ชื่อ 

เลขท่ีใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบโรคศิลปะ 

ชื่อปริญญา(สาขาที่จบ)/
สถาบันการศึกษา 

อาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิสาขาการแกไข
ความผิดปกตขิองการสื่อความหมาย 
1…………………………….......…….. 
2…………………………………......... 
3………………………………............. 

  

อาจารยพิเศษ(คุณวุฒิอ่ืน ๆ) 
1…………………………………......... 
2………………………........…………. 
3……………………………...........….. 

  

 

3. การสังเกตการณ และการฝกปฏบิัตงิานทางคลินิก ตลอดหลักสูตร  

3.1 การสังเกตการณทางคลินิก       นอยกวา  มากกวา   เทากับ     25     ช่ัวโมง 

 3.2 การฝกปฏิบัติงานทางคลินิก   นอยกวา  มากกวา   เทากับ   350     ช่ัวโมง  
                    โดย  สาขาวิชาเอกโสตสัมผัสวิทยา 

  ฝกปฏิบัติงานคลินิกโสตสัมผัสวิทยา  นอยกวา  มากกวา   เทากับ       325    ช่ัวโมง  

                            ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการพูด       นอยกวา  มากกวา   เทากับ         25     ช่ัวโมง 
                     หรือ สาขาวิชาเอก แกไขการพูด 

  ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการพูด         นอยกวา  มากกวา   เทากับ      325    ช่ัวโ มง 

              ฝกปฏิบัติงานคลินิกโสตสัมผัสวิทยา   นอยกวา  มากกวา   เทากับ         25    ช่ัวโมง 

3.3 สถานที่ฝกปฏิบัติงาน   

  3.3.1  ช่ือสถานที่ฝกปฏิบัติงาน(โรงพยาบาล/สถาบัน/หนวยงาน) 
  ....................................................... ……………………………………………………… 
  คลินิกการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย   

      ดานการแกไขการพูด        จํานวนผูปวยในคลินกิ …………รายตอเดือน 
   ประเภทผูปวย (โปรดระบุ 5 อันดับแรก)................................................................... 
   สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………...............................    
   ช่ืออาจารย/ผูดแูล ……………………เลขที่ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ.............. 
 



 

 

 

      ดานการแกไขการไดยิน     จํานวนผูปวยในคลินิก …………รายตอเดือน 
   ประเภทผูปวย (โปรดระบุ 5 อันดับแรก).............................................................. 
   สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………..    
   ช่ืออาจารย/ผูดแูล ……………………เลขที่ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ........... 
  3.3.2  ช่ือสถานที่ฝกปฏิบัติงาน(โรงพยาบาล/สถาบัน/หนวยงาน) 
  ....................................................... ……………………………………………………… 
  คลินิกการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย   

      ดานการแกไขการพูด        จาํนวนผูปวยในคลินกิ …………รายตอเดือน 
   ประเภทผูปวย (โปรดระบุ 5 อันดับแรก).............................................................. 
   สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………..    
   ช่ืออาจารย/ผูดแูล ……………………เลขที่ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ........... 

      ดานการแกไขการไดยิน     จํานวนผูปวยในคลินิก …………รายตอเดือน 
   ประเภทผูปวย (โปรดระบุ 5 อันดับแรก).............................................................. 
   สัดสวนอาจารย/ผูดูแล ตอนักศึกษา……………………………..    
   ช่ืออาจารย/ผูดแูล ……………………เลขที่ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ........... 
  
4.  การรับรองสถาบันการศึกษา  
    หนวยงานทีรั่บรองสถาบันการศึกษา............................................................................................................ 
    ...................................................................................................................................................................... 
 

5.  อาคารสถานที่ เคร่ืองมือและอุปกรณทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย   

 5.1  หองเรียน/หองปฏิบัติการ ระบุขนาดและจํานวน ................................................................. 

                      5.2  เครื่องมือและอุปกรณ ระบุช่ือและจํานวน............................................................................ 

  
6. เอกสารประกอบการพิจารณา เชน 

(......)    คําขอการรับรองสถาบันการศึกษา 
(......)    หลักสูตรที่ขอการรับรองฉบับลาสุด  
(......)    หนังสืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลยั  
(......)    หนังสือรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ   
(.......)    อ่ืน ๆ (ถามี) 
 



 

 

7. อ่ืน ๆ (ถามี) 

…………………….……………..………………………………………….................………………. 

……………………………..…………………………………………………………........................... 

…………………………………..…………………………………….................…………………….. 
 
 

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

หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัย 
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แบบประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

สาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
 

  ตามที่ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือ

ความหมายเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  

พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย โดยสํานักสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะ  จึงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรีสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย พรอมทั้งกําหนดใหมีการประเมินตาม

เกณฑมาตรฐานดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหการรับรองสถาบันที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีปริญญาสาขาการแกไข

ความผิดปกติของการส่ือความหมาย  อันจะสงผลโดยตรงตอการควบคุมคุณภาพของผูที่จะสําเร็จการศึกษา

ในสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ซึ่งจะขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

โรคศิลปะ รวมทั้งเพื่อคุมครองประชาชนผูใชบริการใหไดรับบริการที่มีคุณภาพในระดับเปนที่ยอมรับไดทั่วไปใน

สังคม  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย จึงเห็นสมควรดาํเนนิการ  ดงันี ้  

๑. พิจารณาใหการรับรองสถาบันการศึกษา ในการเปดดําเนินการสอนหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย(ทั้งในกรณีสถาบันใหมหรือสถาบันที่เปดการ

สอนกอนกฎหมายประกาศใช) 

๒. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย(ทัง้ใน

กรณีสถาบนัใหมหรือสถาบนัทีเ่ปดการสอนกอนกฎหมายประกาศใช) 

 ๓.  พิจารณาใหการรับรองโรงพยาบาล  หรือองคกรทีใ่หการฝกปฏิบัติงานดานการแกไขความ

ผิดปกติของการส่ือความหมาย 
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แบบประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรีสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

ภาควิชา.............................คณะ.......................................... 
สถาบันการศกึษา..................................................................... 

วัน เดือน ป ท่ีประเมิน...............................................   
 
ใหสถาบันการศึกษาประเมินตนเองโดยทําเคร่ืองหมาย      ลงใน (......)  ถามีองคประกอบน้ัน ๆ  
 

 
องคประกอบ 

  

ผลการประเมินของ 
คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินฯ 

หลักฐาน 
อางอิงของ
สถาบัน 
การศกึษา

(ถามี) 
ม ี ไมม ี ความเห็น

เพิ่มเตมิ 

๑. คุณสมบัติของมหาวิทยาลยั/ สถาบันการศกึษา   
ขอ ๑.๑ – ๑.๔ ใหเปนไปตามเกณฑประกันคณุภาพของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

    

(......)  ๑.๑   กระทรวงศึกษาธกิารรับรอง     

(......)  ๑.๒  มีหนวยงานรับผิดชอบอยางนอยเทยีบเทาระดับสาขาวิชา 

ดําเนินการ 

    

(......)  ๑.๓  มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบณัฑิตสาขาการแกไขความผิดปกติของการ

ส่ือความหมายที่มีความรูความสามารถ และคณุสมบัติสอดคลองกับ

ความตองการและระบบบริการสุขภาพของประเทศ  

    

(......) ๑.๔   มีระบบบริหารที่ชัดเจน เพื่อสนบัสนนุการจัดการศึกษาใหบรรลุ

วัตถุประสงค      

    

(......) *๑.๕  กรณเีปนสถาบันการศึกษาทีเ่ปดใหม และจัดการเรยีนการสอน

หลักสูตรเกี่ยวกบัสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตอง

มีขอตกลงเปนลายลักษณอักษรกับสถาบนัการศกึษาที่ผานการรับรองจาก

คณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย

ใหชวยทําหนาทีเ่ปนที่ปรึกษา ชวยเหลือ หรือเปนสถาบนัพีเ่ล้ียง  
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องคประกอบ 

  

ผลการประเมินของ 
คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินฯ 

หลักฐาน 
อางอิงของ
สถาบัน 
การศกึษา

(ถามี) 
ม ี ไมม ี ความเห็น

เพิ่มเตมิ 

๒.  บุคลากรทางดานอาจารย      

(......) ๒.๑   อัตราสวนอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท : 

ปริญญาตรี เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ระบุจํานวน .......... : ............ : ............. 

    

(......) ๒.๒   อัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตร : นักศึกษาทุกชัน้ปตลอด

หลักสูตร ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

ระบุจํานวน ....... : ........ 

    

 
 

(......) 

*๒.๓ อาจารยประจําหลักสูตร 

๒.๓.๑   อาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษามีคณุวุฒิ

ตรงหรือสัมพันธกบัสาขาวิชาทีเ่ปดสอนไมนอยกวา ๕ คน และอยางนอย 

๒ คน ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง

ตําแหนงทางวชิาการไมต่ํากวา ผูชวยศาสตราจารย และไมเปนอาจารย

ประจําในแตละหลักสูตรเกินกวา  ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน 

    

(......) ๒.๓.๒   อาจารยประจําหลักสูตรตองมีใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะสาขา

การแกไขความผิดปกตขิองการส่ือความหมาย และเปนสมาชิกของสมาคม

โสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแหงประเทศไทย อยางนอย ๓ ใน ๕ ของ

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด ระบจุํานวน....... : ........ 

    

(......)   ๒.๔   ดานการพัฒนาอาจารย   

สถาบันการศึกษาจะตองมีหนวยงานรับผิดชอบ จัดทําแผนงานหรือโครงการ

เพื่อพัฒนาอาจารยทั้งทางดานวิชาการ ดานวิจัย และดานการจัดการเรียน 

การสอนใหเปนไปตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    

๓. หลักสูตร     

(......) องคประกอบของหลักสูตร 

        - ระยะเวลาศึกษา ๔ ป ไมเกิน ๘ ป 
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องคประกอบ 

 

ผลการประเมินของ 
คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินฯ 

หลักฐาน 
อางอิงของ
สถาบัน 
การศกึษา

(ถามี) 
ม ี ไมม ี ความเห็น

เพิ่มเตมิ 

(......)         -  จํานวนหนวยกิต  ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกติ 

ประกอบดวย 

    

 *๓.๑  รายวิชา     

(......) ๑)  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป        ไมนอยกวา    ๓๐    หนวยกิต     

(......) ๒) หมวดวชิาพื้นฐานวิชาชีพ    ไมนอยกวา    ๒๐    หนวยกิต     

(......) ๓) หมวดวชิาชีพ                      ไมนอยกวา   ๖๔    หนวยกิต                         

(......) ๔) หมวดวชิาเลือกเสรี              ไมนอยกวา     ๖    หนวยกิต     

  *๓.๒  กรอบเน้ือหาวิชา     

  
  

 (......) 

๓.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย 

 -  กายวิภาคศาสตรเบื้องตน (Basic  Anatomy)  

    

 (......) -  สรีรวิทยาเบื้องตน (Basic Physiology)     

 (......) - โรคที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของการส่ือความหมาย (Diseases 

Relative to Communication Disorders) 

    

 (......) -   จิตวิทยาพัฒนาการ ( Developmental Psychology )     

 (......) -   สัทศาสตร ( Phonetics )     

 (......) -   ภาษาศาสตร( Linguistics)     

 (......) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด   

( Elementary Speech and  Language Development ) 

    

 (......) -   การศึกษาพเิศษขัน้แนะนํา  ( Introduction to Special Education )     

 (......) -   ระเบียบวิธีวิจัยข้ันแนะนํา  ( Introduction to Research Methodology )     

(......) -   อ่ืน ๆ ระบุ......................................... 
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องคประกอบ 

  

ผลการประเมินของ 
คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินฯ 

หลักฐาน 
อางอิงของ
สถาบัน 
การศกึษา

(ถามี) 
ม ี ไมม ี ความเห็น

เพิ่มเตมิ 

๓. หลักสตูร (ตอ)      

 
 
 
 

(......) 

๓.๒.๒ หมวดวชิาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อ

ความหมาย 

    * วิชาชีพแกน   ไมนอยกวา    ๔๔   หนวยกติ 
-  กฎหมายทีเ่กีย่วของและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ( 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 
คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินฯ 

หลักฐาน 
อางอิงของ
สถาบัน 
การศกึษา

(ถามี) 
ม ี ไมม ี ความเห็น

เพิ่มเตมิ 

๓. หลักสตูร (ตอ)      

 

 
 

(......) 

- ปฏิบัติงานคลนิิกการไดยนิและการพูด (Audio- Speech clinic 

Practicum) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

การฝกภาคปฏิบัติควรมีเนื้อหาครอบคลุมในหัวขอตอไปนี ้

๑) การใหคําแนะนํา การปองกันความผิดปกติของการไดยินและการพูด 

    

(......) ๒) การใหคําปรึกษาดานความผิดปกติของการไดยนิและการพูด     

(......) ๓)  การตรวจคัดกรอง การไดยนิ      

(......) ๔)  การตรวจคัดกรองภาษาและการพูด     

(......) ๕)   การตรวจการไดยินพื้นฐาน      

(......) 
 

๖)  การสรางเสริมและฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยินและการพูดสําหรับ   

ผูที่มีปญหาทางการไดยิน  

    

(......) 
 

    ๗)  การกระตุนพัฒนาการทางภาษาและการพดู ในเด็กพูดชา ที่มี

สาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม ไมเหมาะสม (Environmental Deprivation) 

    

 (......)     ๘)  การประเมนิ 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 
คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินฯ 

หลักฐาน 
อางอิงของ
สถาบัน 
การศกึษา

(ถามี) 
ม ี ไมม ี ความเห็น

เพิ่มเตมิ 

๓. หลักสตูร (ตอ)      

(......) 
 

-  ภาษาและการพูดของเด็กที่มีปญหาดานอารมณ   ( Speech and 

Language in Children with Emotional Disturbances ) 

    

(......) 
 

-  ภาษาและการพูดของเด็กสมองพกิาร ( Speech and Language in 

Children with Brain Damage ) 

    

(......) 
 

-  ปฏิบัติงานคลนิิกการพูด (Speech-clinic Practicum III ) ไมนอยกวา 

๖ หนวยกติ 

    

 
 

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

 
 

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

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

*๓.๓  การฝกปฏิบตั ิ    

             สถาบันการศึกษาจะตองจัดใหมีการฝกปฏิบัตใินเร่ืองดังตอไปนี ้

การสังเกตการณ และการฝกปฏิบัติงานทางคลินกิ  ๓๗๕  ชั่วโมง  

 ๑) การสังเกตการณทางคลนิิก           ๒๕   ชั่วโมง 

 ๒) การฝกปฏิบัติงานทางคลินกิ         ๓๕๐   ชั่วโมง   

โดย  สาขาวิชาเอกโสตสัมผัสวิทยา 

 ฝกปฏิบัติงานคลนิิกโสตสัมผัสวิทยา  ๓๒๕   ชั่วโมง  

            ฝกปฏิบัติงานคลินิกแกไขการพูด                 ๒๕   ชั่วโมง 

หรือสาขาวิชาเอก แกไขการพูด 

 ฝกปฏิบัติงานคลนิิกแกไขการพดู   ๓๒๕    ชั่วโมง 

            ฝกปฏิบัติงานคลินิกโสตสมัผัสวิทยา      ๒๕   ชั่วโมง 

        

(......) ๓.๔  มีการจดัรายวิชาในหลกัสูตรโดยเรียงลําดับจากเรื่องพื้นฐานไปสู

เร่ืองยากและซบัซอน 

    

(......) ๓.๕  สถาบนัการศึกษามีการประสานการฝกปฏิบัติงานดานการแกไข

ความผิดปกติของการส่ือความหมายในโรงพยาบาล หรือองคกรตาม

เกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบนัการศึกษาทีจ่ัดการเรยีนการสอน 

ในสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
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องคประกอบ 

 

ผลการประเมินของ 
คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินฯ 

หลักฐาน 
อางอิงของ
สถาบัน 
การศกึษา

(ถามี) 
ม ี ไมม ี ความเห็น

เพิ่มเตมิ 

๔. ระบบการดูแลนักศึกษา ประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    

(......) ๔.๑ มีหนวยงานรับผิดชอบทําหนาที่ดูแล สนับสนนุ  และพัฒนานักศกึษา

ทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร   

    

(......) ๔.๒ มีอาจารยที่ปรึกษาใหแกนกัศึกษาทุกคน  เพื่อติดตามความกาวหนา

ของการศึกษาชวยเหลือและปองกันแกไขปญหาการศึกษา  และปญหาอ่ืน ๆ 

    

๕. อาคารสถานที่ เคร่ืองมือและอุปกรณตรวจวินิจฉัยทางการแกไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมายสาํหรับการจัดการเรียนการสอน    สวัสดิการ
และนันทนาการ   ประเมินตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไข

ความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

    

(......) ๕.๑ มีอาคารสถานที่สําหรับการจดัการเรียนการสอน/ หองปฏิบัติการ 

หองตรวจวินจิฉัย/ หองบําบัดทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อ

ความหมาย 

    

(......) ๕.๒ มีการจัดเตรยีมสถานที่สําหรับสวัสดกิาร สโมสรนักศกึษาสถานที่

สําหรับกีฬาและนนัทนาการอยางเพยีงพอ 

    

(......) *๕.๓  มีเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อ

ความหมายและโสตทัศนปูกรณใหพรอมและเพียงพอสําหรับการจัดการเรยีน

การสอนรูปแบบตาง ๆ  

    

๖. หองสมุด ประเมินตามเกณฑประกันคณุภาพของคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

(......) ๖.๑   มีตํารา วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมและเพียงพอสําหรับ

นักศกึษาและอาจารย โดยอางอิง  ตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เร่ือง   มาตรฐาน

หองสมุดสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

    

(......) ๖.๒   มีเคร่ืองคอมพิวเตอรจัดไวในที่ตางๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให

นักศึกษาสามารถคนขอมูลความรูจากฐานขอมูลตางๆ   

    

(......) ๖.๓   มีการจัดสรรพืน้ที่เพิ่มเติมเพื่อใหนกัศึกษาไดใชเปนที่อานหนังสือ 

ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 
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องคประกอบ 

 

ผลการประเมินของ 
คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินฯ 

หลักฐาน 
อางอิงของ
สถาบัน 
การศกึษา

(ถามี) 
ม ี ไมม ี ความเห็น

เพิ่มเตมิ 

๗. การบริหารจัดการ ประเมนิตามเกณฑประกนัคุณภาพของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

    

(......) ๗.๑   มีการสรรหาหัวหนาหนวยงานและทีมผูบริหารที่มีคณุวุฒิ 

ประสบการณ  และศักยภาพ เหมาะสมที่จะดําเนนิการกอตั้ง  และบริหาร

จัดการใหการดําเนินการตามหลักสูตรเปนไปไดอยางตอเนื่อง ทีมผูบริหาร

มีอํานาจหนาทีค่รอบคลุมและกวางขวางพอทีจ่ะกํากบัดูแล และประสานงาน

กับผูรับผิดชอบการสอนรายวิชาตางๆ ทุกกลุมวิชา รวมทั้งการสอน 

ในโรงพยาบาลหรือคลินกิเครือขาย 

    

(......) ๗.๒   จัดทําแผนดําเนินการระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ปใหชัดเจน และมี

ความเปนไปไดสูงไดแก แผนเตรยีมอาจารย แผนจัดหาบคุลากรสนับสนนุ 

แผนพัฒนาหลกัสูตรและสื่อการศึกษา แผนพัฒนาอาคาร   สถานที่และ

แผนจัดหาโสตทัศนปูกรณ     แผนพัฒนางานวิจยั  แผนความรวมมือกับ

สถาบันพีเ่ล้ียง   และแผนความรวมมือกับโรงพยาบาลสมทบ  เปนตน 

    

(......) ๗.๓   มีแผนการจัดสรรงบประมาณและมีแหลงงบประมาณที่ชดัเจนและ

เพียงพอ เพื่อใหสามารถดําเนนิการจดัการเรยีนการสอนตามหลักการสอน

ตามหลักสูตร  และพัฒนาอาจารยได 

    

(......) ๗.๔   มีโครงสรางองคกรและบุคลากรที่มีคุณวุฒิและจํานวนเหมาะสม  เชน

นักวิชาการศึกษา  นักวัดประเมินผลการศึกษา ฯลฯ โครงสรางนี้จะตองมี 

หนวยงานที่สําคัญและจําเปนตอการดาํเนินการจัดการศึกษา  เชน  หนวยงาน

ที่ทําหนาที่พัฒนาอาจารย ทางดานการเรียนการสอนงานทะเบียนและ 

ประมวลผล งานกิจกรรมนักศึกษา งานประกันคณุภาพ การศกึษา เปนตน 

    

๘. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน       

(......) ๘.๑   มีการวางระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินสถาบันไวชัดเจน  

    

(......) ๘.๒   มีการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพเปนระยะ เพื่อประกันคณุภาพ

ของผลผลิตโดยคณะกรรมการวิชาชพี 
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หมายเหตุ    *  หมายถึง ตองมีครบ ตามที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา ฯ 

 

ลงชื่อ …………………………………………… ผูรับรองการประเมินตนเอง                       

                     (                                                                )                         

                              ตําแหนงประธานสาขาวิชา        

                                                                                                                   

     ลงชื่อ ………………..…..…………………… ผูรับรองการประเมินตนเอง 

                                                 (                                                                  )  

                                                              ตําแหนงหัวหนาภาควิชา    

   

ลงชื่อ …………………………………………… ผูรับรองการประเมินตนเอง                       

                                                 (                                                                )     

                                                                   ตําแหนงคณบด ี                                                                           

 
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 ท่ีประเมิน........................................................................... 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไ



                            1

เกณฑมาตรฐาน       
การรับรองสถาบันการศกึษาท่ีจัดการเรียนการสอน 

ในสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายระดับปริญญาตรี 
....................................................................................................................................................... 

  สถาบันการศึกษาที่มีความประสงคจะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแกไข     

ความผิดปกติของการส่ือความหมาย     ตองมีองคประกอบของสถาบันการศึกษาตามหัวขอตอไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาที่ขอเปดดําเนินการหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติ
ของการส่ือความหมาย 

๒. บุคลากรทางดานอาจารย 
๓. หลักสูตร 
๔. ระบบการดูแลนกัศึกษา/ระบบอาจารยทีป่รึกษา 

๕. อาคารสถานที่ เคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับการจัดการเรยีนการสอน   

๖. หองสมุด 

๗. การบริหารจัดการ 
๘.  การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบันการศึกษา 

เกณฑเกี่ยวกับองคประกอบของสถาบนัการศกึษา ตามหัวขอขางตนใหเปนไปตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใหสามารถวัดผลลัพธการดําเนินงานที่ตอบสนองความตองการตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพภายนอกไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยแตละเกณฑมีรายละเอียดดังนี ้

๑. คุณสมบัติของสถาบันการศกึษาท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสตูรสาขาการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

สถาบันการศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติของ

การส่ือความหมายจะตองมีคุณสมบตัิ ดังนี ้

  ๑.๑    เปนสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  และมีบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษาที่เปนสังคมนักวิชาการ  

เพื่อเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรูใหแกนักศึกษา   

  ๑.๒   มีหนวยงานรับผิดชอบอยางนอยเทียบเทาระดับสาขาวิชา ในสถาบัน 

การศึกษา               

                        ๑ .๓    มีปณิธานมุงผลิตบัณฑิตสาขาการแก ไขความผิดปกติของการส่ือ

ความหมายที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการและระบบบริการสุขภาพของ

ประเทศ 
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 ๑.๔   มีระบบบริหารที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใหบรรลุตามปณิธาน  

ไดแกการบริหารงานทั่วไป  การบริหารการศึกษา  เปนตน  ระบบบริหารงานดังกลาวใหทําเปนระเบียบของ

สถาบันการศึกษาและประกาศใหผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน 

  ๑.๕   ในระยะเริ่มแรก  สถาบันการศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขา

การแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ควรทําความตกลงกับสถาบันการศึกษาที่ผานการรับรองจาก

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ใหชวยทําหนาที่เปนที่ปรึกษา/

ชวยเหลือ  หรือเปนสถาบันพี่เล้ียง   

  
๒.  บุคลากรทางดานอาจารย 

 สถาบันการศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติของ

การส่ือความหมาย  จะตองบริหารจัดการใหมีอาจารยที่มีคุณสมบัติและจํานวนตามเกณฑตอไปนี ้   

                        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  จํานวนและคณุวุฒิของอาจารยใหใชตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา  ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศกึษาตามหลกัสูตรสาขา

การแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ซึ่งมีคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธกบัสาขาวิชาทีเ่ปดสอนไมนอย

กวา ๕ คนและอยางนอย ๒ คน ในจํานวนนี้ตองเปนผูมีคณุวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปน

ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ทั้งนี ้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปน

อาจารยประจําเกินกวา  ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกนัไมได 

                     ๒.๓.๒  อาจารยประจําหลักสูตรตองมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา

การแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย และเปนสมาชิกของสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไข

การพูดแหงประเทศไทย อยางนอย ๓ ใน ๕ ของจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด   

             ๒.๔   การพัฒนาอาจารย 

  สถาบันการศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติ

ของการส่ือความหมาย  จะตองมีหนวยงานรับผิดชอบ  จัดทําแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนเพื่อพัฒนา

อาจารยทั้งทางดานวิชาการ  ดานวิจัย  และดานการจัดการเรียนการสอน  
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๓. หลักสตูร 
  สถาบันการศึกษาที่จะขอเปดดําเนินการหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติของ 

การส่ือความหมาย  จะตองจัดทําหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายดังนี้ 

   ๓.๑ ปรัชญาและวัตถุประสงคการศึกษา 

   ปรัชญาและวัตถุประสงคการศึกษาของหลักสูตรจะตองสอดคลองกับเกณฑ

ความรูความสามารถของผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  

พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และปรัชญาของสถาบันการศึกษา 

   ๓.๒ โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรเกี่ยวกับสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ตองมี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๔ ป  แตไมเกิน ๘ ป  

การจัดหมวดวิชาและหนวยกิตของหมวดวิชาในหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการ                

ส่ือความหมาย โดยจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต   ประกอบดวยหมวดวิชา

ดังตอไปนี้ 

         ๓.๒.๑  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป           ไมนอยกวา    ๓๐    หนวยกติ 

         ๓.๒.๒  หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       ไมนอยกวา    ๒๐    หนวยกติ 

         ๓.๒.๓  หมวดวิชาชีพ                        ไมนอยกวา    ๖๔    หนวยกติ 

               ๑)  วิชาชีพแกน         ไมนอยกวา    ๔๔    หนวยกิต 

                ๒) วิชาเอก       ไมนอยกวา     ๒๐    หนวยกิต 

                          ๓.๒.๔  หมวดวิชาเลือกเสรี                ไมนอยกวา       ๖    หนวยกิต 

  ๓.๒.๑  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา ๓๐    หนวยกติ 

      -    วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร     รวมไมนอยกวา   ๙  หนวยกติ 

 -    สังคมศาสตร และ/หรือพฤติกรรมศาสตร   รวมไมนอยกวา   ๖  หนวยกิต 

       -    วิชาพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสื่อความหมายของมนุษย รวมไมนอยกวา ๙  หนวยกิต 

       -    ภาษาตางประเทศ       รวมไมนอยกวา   ๖  หนวยกิต    

๓.๒.๒ หมวดวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา  ๒๐ หนวยกิต 

  -    กายวิภาคศาสตรเบื้องตน (Basic  Anatomy) 

  -    สรีรวิทยาเบื้องตน (Basic Physiology) 

 -    โรคที่เกี่ยวของกบัความผิดปกติของการส่ือความหมาย (Diseases Relative to     

Communication Disorders) 

 -    จิตวิทยาพัฒนาการ ( Developmental Psychology ) 



                            4

 -     สัทศาสตร ( Phonetics ) 

 -     ภาษาศาสตร( Linguistics) 

 -     ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัพัฒนาการทางภาษาและการพูด  ( Elementary Speech     

and    Language Development ) 

 -     การศึกษาพิเศษขั้นแนะนํา  ( Introduction to Special Education ) 

 -     ระเบียบวิธีวิจยัข้ันแนะนํา  ( Introduction to Research Methodology ) 

๓.๒.๓ หมวดวิชาชีพ     ไมนอยกวา    ๖๔   หนวยกติ 

      ๑) วิชาชีพแกน   ไมนอยกวา    ๔๔   หนวยกติ 

      -   กฎหมายทีเ่กีย่วของและจรรยาบรรณแหงวิชาชพี ( Legal Issue and Professional  

Ethics ) 

        -   พื้นฐานทางเสยีงของการพูดและการไดยนิ   (Acoustic Bases of Speech and  

Hearing ) 

        -   กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของกลไกการไดยนิและการพูด ( Anatomy and  

Physiology of Speech and Hearing Mechanisms ) 

        -   โรคทางหู คอ จมูก  ( Diseases of the Ear, Nose and Throat )  

        -    ความผิดปกติของการส่ือความหมายขั้นแนะนํา  ( Introduction to Communication   

    Disorders ) 

        -   หลักการของโสตสัมผัสวิทยา ( Principles of Audiology )  

        -   พูดไมชดั( Articulation Disorders ) 

          -   พัฒนาการภาษาและการพูดลาชา ( Delayed Speech and Language 

Development ) 

         -  หลักการฟนฟูสมรรถภาพการฟง  (Principles of Aural Rehabilitation ) 

         -   การบริหารจัดการ 

                -   ปฏิบัติงานคลินกิการไดยินและการพูด ( Audio- Speech clinic Practicum )  

    ไมนอยกวา ๑๕  หนวยกติ  การฝกภาคปฏิบัติควรมเีนื้อหาครอบคลุมในหัวขอ   

ตอไปนี้ 

                           ๑.  การใหคําแนะนํา การปองกันความผิดปกติของการไดยนิและการพูด 

                                        ๒.  การใหคําปรึกษาดานความผิดปกติของการไดยนิและการพูด 

                  ๓.  การตรวจคัดกรอง การไดยิน  

               ๔.  การตรวจคัดกรองภาษาและการพูด 

               ๕.   การตรวจการไดยินพื้นฐาน  
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                  ๖.  การสรางเสริมและฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยินและการพูดสําหรับผูที่มี 

       ปญหาทางการไดยิน  

    ๗.  การกระตุนพัฒนาการทางภาษาและการพูด ในเด็กพูดชา ที่มีสาเหตุมาจาก    

         ส่ิงแวดลอม ไมเหมาะสม (Environmental Deprivation) 

    ๘.  การประเมิน วินจิฉัย และแกไขการพูดในเด็กพดูไมชัด ที่ไมมีพยาธิสภาพ   

หรือโครงสรางผิดปกติ (Functional Articulation Disorders)  

     ๒) วิชาเอก  ไมนอยกวา   ๒๐ หนวยกติ 

      ก) วิชาเอกการแกไขการไดยนิ 

            -    การอนุรักษการไดยิน  (Hearing Conservation ) 

            -    การวัดการไดยินแบบพิเศษขั้นพืน้ฐาน  ( Basics of Special Audiometry ) 

            -    หลักการของเครื่องชวยฟง  ( Principles of Hearing Aids ) 

            -    ปฏิบัติงานคลินิกการไดยนิ  ( Audio-clinic Practicum )  

        ไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต   การฝกภาคปฏิบตัิควรมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกบั 

  การตรวจสมรรถภาพการทํางานของหูชั้นกลาง  การตรวจการไดยินแบบพิเศษขั้น  

พื้นฐาน (Basic Special Audiometric  Testing)   การประเมินการใชเคร่ือง 

ชวยฟงใหแกผูปวยผูใหญทีมี่ปญหาไมซับซอน และการปฏิบัติงานตรวจวัดการ

ไดยินในชุมชน  

ข) วิชาเอกการแกไขการพูด 

-    ภาษาและการพูดของผูที่มีระดับเชาวปญญาต่ํา ( Speech and Language in   

People with Mental Retardation ) 

-    ภาษาและการพูดของเด็กทีมี่ปญหาดานอารมณ ( Speech and Language  

in Children with Emotional Disturbances ) 

-    ภาษาและการพูดของเด็กสมองพกิาร ( Speech and Language in Children 

with Brain Damage ) 

   -     ปฏิบัติงานคลนิิกการพดู ( Speech-clinic Practicum)                                   

ไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต  การฝกภาคปฏิบัติควรมีเนื้อหาครอบคลุม เกีย่วกับ 

  การแกไข และการกระตุนพัฒนาการทางภาษาและการพูดในเด็กที่ มี

พัฒนาการทางภาษาและการพูดลาชา จากสาเหตุระดับเชาวปญญาต่ํา 

สมองพิการ ออทิสซึม และเด็กที่มีปญหาดานอารมณ และการปฏิบัติงานดาน

ความผิดปกติทางภาษาและการพูดในชุมชน 
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หมายเหตุ  การฝกปฏิบัตงิานสถาบนัการศกึษาจะตองจัดใหมีชั่วโมงการฝกปฏิบัติและสถาบันฝก

ภาคปฏิบัติ  ที่มีคุณสมบตัิในหัวขอตอไปนี ้

     -    การสังเกตการณ และการฝกปฏิบัติงานทางคลนิิก ๓๗๕ ชั่วโมง แบงเปน 

                         ก. การสังเกตการณทางคลนิิก         ๒๕  ชั่วโมง 

                         ข. การฝกปฏิบัติงานทางคลนิิก      ๓๕๐  ชั่วโมง  

        โดย สาขาวิชาเอกโสตสัมผัสวิทยา 

              -   ฝกปฏิบัติงานคลนิิกโสตสัมผัสวิทยา  ๓๒๕   ชั่วโมง  

              -   ฝกปฏิบัติงานคลนิิกแกไขการพดู            ๒๕   ชั่วโมง 

        หรือสาขาวิชาเอก แกไขการพูด 

                           -   ฝกปฏิบัติงานคลนิิกแกไขการพดู         ๓๒๕  ชั่วโมง 

                         -   ฝกปฏิบัติงานคลนิิกโสตสัมผัสวิทยา          ๒๕  ชั่วโมง 

                            -   สถาบันฝกภาคปฏิบัติ ตองมีคุณสมบัติดังนี ้

ก.  มีงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ไดแก งานบริการ  

     งานสอน งานฝกอบรม  และงานวิจัยและการประยกุตการแกไขความผิดปกติ

ของการส่ือความหมายเขาสูงานชุมชนและศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

ข.   มีจํานวนของผูรับบริการ ผูปวยนอก และหรือผูปวยใน แตละประเภททีเ่พียงพอ 

ค.   มีบุคลากรดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ดังนี ้

                      -  มีผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ที่ปฏิบัติงาน

ในสถาบนัการศกึษาหรือสถาบนัรวมผลิตบณัฑิต หรือปฏิบัติงานในสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

เปนระยะเวลาไมนอยกวา   ๕  ป 

         - สามารถจัดกระบวนการฝกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรสาขาการแกไข

ความผิดปกติของการส่ือความหมายได     

  ๓.๒.๔  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา       ๖    หนวยกิต 

                           เปนวิชาที่มุงใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจ  ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปดโอกาส

ใหผูเรียนเลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

 
๔. ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

  สถาบันการศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติของ 

การส่ือความหมาย จะตองจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบทําหนาที่ดูแล  สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาทั้ง 

ในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร  โดยจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน  เพื่อติดตามความกาวหนา
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ของการศึกษา  ใหความชวยเหลือและปองกันแกไขปญหาการศึกษาและปญหาอ่ืนๆ  อีกทั้งชวยสงเสริม 

เจตคติอันดีงามใหแกนักศึกษา 

 
๕.  อาคารสถานที่ เคร่ืองมือและอุปกรณทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อ

ความหมายสาํหรับการจัดการเรียนการสอนสวสัดกิารและนันทนาการ 
สถาบันการศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติของ 

การส่ือความหมาย ตองจัดเตรียมอาคารสถานที่  หองปฏิบัติงานทางคลินิก เคร่ืองมือ แบบทดสอบ อุปกรณ

ทางการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไข

ความผิดปกติของการส่ือความหมายของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อ

ความหมาย และโสตทัศนูปกรณใหพรอมและเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตางๆ  ตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร  ทั้งการสอนแบบบรรยายพรอมกันทั้งชั้นเรียน  การสอนแบบกลุมยอย ฯลฯ 

  นอกจากนี้ควรมีหองประชุมขนาดใหญที่สามารถจัดกิจกรรมรวมกันทั้งกิจกรรมวิชาการ

และกิจกรรมนักศึกษา   จัดเตรียมสถานที่สําหรับสวัสดิการ    สโมสรนักศึกษา สถานที่สําหรับกีฬาและ

นันทนาการใหเพียงพอ 

 
  ๖.  หองสมุด 

สถาบันการศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติของ 

การส่ือความหมาย จะตองจัดเตรยีมหนังสือ  ตํารา  วารสาร  และเอกสารวิชาการเฉพาะทางสาขาการแกไข

ความผิดปกติของการส่ือความหมาย  และที่เกี่ยวของกับวิชาตางๆ ภายใตหลักสูตรอยางเพียงพอสําหรับ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในการศึกษาคนควานอกเวลา  โดยอางอิงตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  

เร่ือง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔  มีหองสมุด/ ส่ือสารสนเทศ  ดังนี้   

  ๖.๑  หนังสือ 

  ตองมีตํารา วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับนักศึกษา

และอาจารย   

  ๖.๒  ส่ือสารสนเทศ 

  ควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอรจัดไวในที่ตางๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหนักศึกษา

สามารถคนควาขอมูลความรูจากฐานขอมูลตางๆ นอกจากนี้ควรจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อใหนักศึกษาไดใช

เปนที่อานหนังสือ ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง    
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๗.  การบริหารจัดการ 
   สถาบันการศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อ

ความหมาย จะตองมีการบริหารจัดการ ตั้งแตกอนเปดดําเนินการ  เชน มีโครงสรางองคกร และบุคลากรที่มี         

คุณวุฒิและจํานวนเหมาะสม  สรรหาหัวหนาหนวยงานและทีมผูบริหาร  จัดทําแผนดําเนินการระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๕ ปใหชัดเจน  และมีแผนการจัดสรรงบประมาณและมีแหลงงบประมาณที่ชัดเจน  เปนตน 

   ในชวงกอนขอเปดหลักสูตรและระยะเริ่มตน (ประมาณ ๕ ปแรก)  ทีมผูบริหารควรศึกษา     

ดูงานการจัดการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ไดเปดดําเนินการหลักสูตรสาขาการแกไขความผิดปกติ

ของการส่ือความหมายมาแลว เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนดานแกไข

ความผิดปกติของการส่ือความหมายเปนวิชาเอก การสนับสนุนและพัฒนาอาจารยในดานตางๆ  โดยเฉพาะ

ดานความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  รวมทั้งปญหาอุปสรรค  ตลอดจน

แนวทางปองกันและแกไขปญหา  ทั้งนี้เพื่อใหการเปดสอนตามหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

๘. การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบันการศกึษา 
สถาบันการศึกษาจะตองวางระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 

การประเมินสถาบันไวชัดเจน  และจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเปนระยะๆ ทั้งนี้ 

เพื่อประกันคุณภาพของผลผลิต  

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายทําหนาที่

ประเมินความพรอมและองคประกอบของสถาบันการศึกษา และใหคําแนะนําเพื่อใหการรับรอง

สถาบันการศึกษา  

การขอเปนสถาบันการศึกษาสมทบ สถาบันการศึกษาหลักตองเปนหนวยงานสงเร่ืองขอรับ

การรับรองและคณะกรรมการวิชาชีพจะพิจารณาเปนกรณีไป 
 

******************************************************** 
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ข้ันตอนการรับรองสถาบันการศกึษาท่ีจัดการศกึษา 
ระดับปริญญาสาขาการแกไขความผิดปกติของการสือ่ความหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ไมผาน 

 

 ผาน  

 

                        

 

 

 

 

 

 

                          

  ผาน                                                                                                    ไมผาน 

                 

 

 

 

                                                                                  

สถาบันการศึกษาเสนอเรื่องตอคณะกรรมการวิชาชีพฯ 

คณะอนุกรรมการวิชาชีพตรวจประเมินสถาบันการศึกษา
พิจารณาเอกสารและตรวจประเมินสถาบันการศึกษา 

คณะกรรมการวิชาชีพฯ 
พิจารณารับรอง
สถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษาจะตอง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตาม
คําแนะนําในเวลาที่กําหนด 

ข้ึนทะเบียนและออกหนังสือรับรองสถาบันการศึกษาฯ 

สถาบันการศึกษาเสนอขอประเมินอยาง
ตอเนื่องทุก  ๕ ป 

คณะกรรมการวิชาชีพฯ 
พิจารณารับรอง
สถาบันการศึกษา 



 
หนังสือรับรองที่  «       » 

 

หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกากําหนดใหสาขาการแกไขความผดิปกติของการสื่อความหมาย 

เปนสาขาการประกอบโรคศิลปะ 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2545 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

ออกหนังสือรับรองฉบับนี้แก 

«ชื่อมหาวิทยาลัย»    

ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพไดรับรองใหเปนสถาบันการศึกษาที่จดัการศึกษาหลักสูตร.............. 
ออกให  ณ     วันที่ ….เดือน.....….     พ.ศ.....    ถงึ  วนัที…่.เดือน……….      พ.ศ..... 

 
                            

   
                    (                                    )                                                                                         (                                         ) 

   กรรมการและเลขานุการ                                                         ประธานกรรมการวิชาชีพ 


