
ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติ 
ของการสื่อความหมาย 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชพีต่อเนื่อง 
ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสือ่ความหมาย 

พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  7/1  วรรคหนึ่ง  ข้อ  7/3  วรรคสาม  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย  
การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออก 
ใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วย 
การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออก 
ใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่   2)  พ.ศ.  2562  ประกอบกับข้อ  4   
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ ไขความผิดปกติของการสื่ อความหมายโดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติ 
ของการสื่อความหมาย  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย   
พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“การศึกษาต่อเนื่อง”  หมายความว่า  การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิ ชาชีพ   

อย่างต่อเนื่อง  โดยการศึกษา  การฝึกอบรมระยะสั้นและหรือกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ  ที่จัดขึ้น 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบโรคศิลปะ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพ 
หรือวิชาการ  หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาวิชาชีพ 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎหมาย  และให้หมายรวมถึงสมาคม  มูลนิธิ  สภาวิชาชีพหรือชมรมที่จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ง   
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

“หน่วยคะแนน”  หมายความว่า  จ านวนนับของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้น้ าหนัก   
เป็นหน่วยคะแนนหรือเครดิต 

“คณะท างาน”  หมายความว่า  คณะท างานที่คณะกรรมการวิชาชีพแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่    
ตามประกาศนี้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



หมวด  1 
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง 

 
 

ข้อ 4 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องส าหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  
แบ่งได้เป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 

(1) กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้   ความสามารถ  หรือวิชาการทางวิชาชีพ 
การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

(2) กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้   ความสามารถ  หรือวิชาการทางวิชาชีพ 
การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  (จัดโดยที่สถาบันอื่นที่ไม่ได้รับการรับรอง) 

(3) กิจกรรมประเภทที่มุ่งเม้นการปฏิบัติหรือการบริการ  ซึ่งเกิดจากการน าองค์ความรู้ 
ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมประเภทที่  1  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์  การสาธารณสุข  
และประชาชน 

(4) กิจกรรมประเภทท่ีเพิ่มพูนความรู้  โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐาน 
(5) กิจกรรมประเภทท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ 
(6) กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้   โดยการเข้าศึกษาในหลักสูตรการแก้ไข 

ความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับบัณฑิตศึกษา  หรือการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง 
ของการประกอบโรคศิลปะในสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

(7) กิจกรรมอื่น ๆ  นอกจากที่ก าหนดไว้ใน  (1) - (6)  ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพให้การรับรอง  
เป็นรายกรณี 

รายละเอียด  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 5 เมื่อผู้ประกอบโรคศิลปะผ่านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ตามกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ  4  ให้สถาบันออกหลักฐานเกี่ยวกับการผ่านการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบโรคศิลปะ 

ข้อ 6 ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ  ให้ยื่นค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตตามแบบท้ายประกาศนี้   พร้อมด้วยเอกสาร  หลักฐานและผลการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอนั้น   

การผ่านการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ตามข้อ  7/3  วรรคสาม  
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ.  2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทน
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562   
ผู้ประกอบโรคศิลปะที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะต้องเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิต  
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  จ านวนห้าสิบหน่วยคะแนน  ภายในห้าปี   
ก่อนวันครบก าหนดอายุใบอนุญาต   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



การคิดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศ 
ข้อ 7 ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะก่อนวันที่กฎกระทรวง   

ว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออก   
ใบแทนใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  มีผลบังคับใช้  ให้พัฒนา 
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในข้อ   4  โดยไม่ต้องเก็บ 
หน่วยคะแนนหรือเครดิต   

ข้อ 8 ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ประสงค์จะเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิตการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  ตามข้อ  6  วรรคสอง  ให้ยื่นค าขอตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ต่อผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  ณ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
กระทรวงสาธารณสุข  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบ 
โรคศิลปะก าหนด 

ภายใต้บังคับแห่งวรรคหนึ่ง  กรณีสถาบันเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง   
ให้สถาบันมีหน้าที่ยื่นค าขอแทนผู้ประกอบโรคศิลปะที่ผ่านกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันนั้น   
ทั้งนี้  ตามที่ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะก าหนด 

การยื่นค าขอเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิตการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ   
อย่างต่อเนื่องตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อาจด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด   
ที่ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะก าหนดก็ได้ 

หมวด  2 
การขอรับรองกิจกรรม 

 
 

ข้อ 9 สถาบันหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ประสงค์จะขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง   
ให้ยื่นค าขอตามแบบที่ท้ายประกาศนี้   พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอนั้น  
ก่อนด าเนินการไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันต่อผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   

ให้น าความในข้อ  8  มาใช้บังคับแก่การยื่นค าขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้วยโดยอนุโลม 
ข้อ 10 เมื่อได้รับค าขอแล้วหากผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  

เห็นว่าค าขอหรือเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้ผู้อ านวยการ  
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบพร้อมด้วยเหตุผล 
เพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง   
และครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไป 
และให้ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ 11 เมื่อผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้รับค าขอพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานที่ครบถ้วน  ถูกต้องแล้ว  ให้เสนอคณะท างานเพ่ือพิจารณารับรองหรือไม่รับรอง
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



เมื่อคณะท างานพิจารณารับรองหรือไม่รับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องแล้วให้ผู้อ านวยการ
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการวิชาชีพแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามข้อ  4   

การท าหน้าที่ของคณะท างานตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการแทนคณะกรรมการวิชาชีพ 
ข้อ 13 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ที่ได้รับการรับรองจากคณะท างานแล้ว  หากมีการเปลี่ยนแปลง

ก าหนดการ  รูปแบบกิจกรรมหรือวิทยากร  ต้องแจ้งให้คณะท างานก่อนด าเนินการจัดกิจกรรม 
ให้น าความในข้อ  9  ข้อ  10  ข้อ  11  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง

ก าหนดการ  รูปแบบกิจกรรมหรือวิทยากรด้วยโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 14 สถาบันที่จัดโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  นับแต่วันที่กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ในการประกอบโรคศิลปะ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2562  ใช้บังคับ  ให้ยื่นค าขอรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ง   
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 15 ในกรณีที่มีปัญหาตามประกาศนี้ให้ประธานคณะกรรมการวิชาชีพเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
จันทร์ชัย  เจรียงประเสรฐิ 
ประธานกรรมการวิชาชีพ 

สาขาการแก้ไขความผดิปกตขิองการสื่อความหมาย 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ผส. 7 
แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะ 
สำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย 

 
เขียนที…่……………………………………… 

                                                                                    วันที่…….เดือน…………พ.ศ. ……….. 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ 

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…………………..…….นามสกุล………………..…………………อายุ…….……ปี 
    เกิดวันที่……..…เดือน………………..…….พ.ศ…….…..สัญชาติ………………………………ศาสนา…….....................… 
 
2. ที่อยู่ บ้านเลขท่ี……………..…....หมู่ที่……………ชื่อหมู่บ้าน/ตึก/อาคาร............................................................ 

ซอย/ตรอก………………………………………..……............... ถนน………………………………….……………………………… 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด........ ...............................
รหัสไปรษณีย…์……………………..โทรศัพท…์……………………………………….โทรสาร…………………….……………… 
e-mail ……………………………………………………………………………….………….. 
 

3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เลขที ่ผส. ………….. 
    ออกให้  ณ   วันที่………………….……………………………………หมดอายุวันที่……..…………………………………………. 
 
4. ปจัจุบันปฏิบัติงานอยู่ท่ี ………………………………………….………….…………………………...……………………………….. 

เลขที…่……………………..… หมู่ที…่………..……...ชื่อหมู่บ้าน/ตึก/อาคาร.................................................. ......... 
ซอย/ตรอก………………………….…………………............. ถนน…………………………………….……………………………… 
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย…์……………..…………..โทรศัพท…์……………………………………….โทรสาร…………………….…………… 
 

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่งสร้างความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
  
6. ข้าพเจ้าขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ. 2542 โดยได้แนบหลักฐานประกอบการ
พิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  2  รูป 
  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
 6.2 ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
  (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล ต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ด้วย) 
 6.3 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (ฉบับจริง) 
 6.4 หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ 
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6.5  ส าเนาหลักฐานการเก็บคะแนน จากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  
 

ล ำดับ
ที ่

กิจกรรมกำรศึกษำต่อเน่ือง หน่วยงำนที่จัดกิจกรรม
กำรศึกษำต่อเน่ือง 

วัน/เดือน/ปี  
ที่จัด

กิจกรรม 

หน่วยคะแนน 
ที่ได้รับตำม
ภำคผนวก 

แนบท้ำยประกำศฯ 

ผลกำรตรวจสอบ
หน่วยคะแนนโดย
คณะกรรมกำร

วิชำชีพฯ  
(เฉพำะเจ้ำหน้ำท่ี) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมหน่วยคะแนนที่ได้รับ   
          
   ขอรับรองว่ารายละเอียดข้างต้น เป็นจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ………..…………….……………ผู้ยื่นค าขอ 

     (……………..………………………) 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการพิจารณาโดยคณะท างานพิจารณาการศึกษาต่อเนื่องสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

     ผ่านเกณฑก์ารพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     ไม่ผ่านตามเกณฑก์ารพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     เนื่องจาก ระบุ............................................................................................................... .................................. 
           ............................................................................................................................. .................... 
 
         ลงนาม ........................................... 

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

                            วันที่................................................. 
 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 



ผส. 8 
แบบค ำขอรับรองกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องกำรประกอบโรคศิลปะ 
สำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย (กรณีสถำบัน) 

เขียนที…่……………………………………… 
                                                                                            วันที่….….เดือน……..……พ.ศ. ……….. 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ 

          ด้วยสถาบัน.............................................................. สงักัด (ถ้ามี)................................................................. 

ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ติดต่อได้ 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ...................................นามสกุล...... .........................ต าแหน่งในองค์กร.................................. 

ที่อยู่ขององค์กร อาคาร...................................ชั้นที่...........................เลขที่..................... ..หมู่............................  

ซอย............................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.............. ...........จังหวัด................................... 

โทรศัพท…์…………………..…… โทรสาร…………………………… E- mail………………………………………………………………… 

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

มีความประสงค์ขอให้ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะพิจารณารับรองหลักสูตร/กิจกรรม เรื่อง  

............................................................................................................................................................... ..................... 

..................................................................... .................................................................................................... ........... 

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  โครงการและรายละเอียด   

  อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

                                                                            ลงชื่อ.......................................................... 

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

                                                                          คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร/นำยก/ประธำน/หัวหน้ำฝ่ำย 

 
 
สรุปผลการพิจารณาโดยคณะท างานพิจารณาการศึกษาต่อเนื่องสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  
     รับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้รับ............................หน่วยคะแนน 
     ไมร่ับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
     เนื่องจาก ระบุ............................................................................................................... .................................. 
           .................................................................................................................................................  

         ลงนาม ........................................... 
           (.............................................) 
                            วันที่................................................. 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 



ผส. 9 
แบบค ำขอเก็บหน่วยคะแนน/รับรองกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องกำรประกอบโรคศิลปะ 

สำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย (กรณีผู้ประกอบโรคศิลปะ) 
เขียนที…่……………………………………… 

                                                                                           วันที่……....เดือน……..……พ.ศ. ……….. 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ 

 ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………..…….นามสกลุ……................โทรศัพท.์................................       
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เลขที่ใบอนุญาต ผ.ส.  ..............  
            มีความประสงค์จะด าเนินการดังนี้ 
                  ขอเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิตการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
                    ขอให้ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ พิจารณารับรองหลักสูตร/กิจกรรม เรื่อง
.................................................................................................................................................................................... 
ซึ่งเป็นกิจกรรมประเภทที่... (กรุณาใส่เครื่องหมาย    ในช่องกิจกรรมที่ขอรับรอง) 
 
      กิจกรรมประเภทที่ 1        กิจกรรมชนิดที่ 1.1 การประชุมวิชาการประจ าปี (วิชาการ) 
           กิจกรรมชนิดที่ 1.2 การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการ / การอบรมระยะสั้น 
           กิจกรรมชนิดที่ 1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
           กิจกรรมชนิดที่ 1.4 การสัมมนาทางวิชาการ 
           กิจกรรมชนิดที่ 1.5 การอภิปรายหมู่ 
                             กิจกรรมชนิดที่ 1.6 การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
           กิจกรรมชนิดที่ 1.7 การบรรยายพิเศษ  
      กิจกรรมประเภทที่ 2        กิจกรรมชนิดที่ 2 กิจกรรมเหมือนกิจกรรมที่ 1.1 – 1.7 จัดโดยที่สถาบันอื่น 
                                                             ที่ไม่ได้รับการรับรอง    
       กิจกรรมประเภทที่ 3         กิจกรรมชนิดที่ 3.1 การประชุมวิชาการระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน 
            กิจกรรมชนิดที่ 3.2 การเสนอพยาธิสภาพผู้ป่วยที่น่าสนใจ 
            กิจกรรมชนิดที่ 3.3 สโมสรวารสาร 
            กิจกรรมชนิดที่ 3.4 กิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ   

 กิจกรรมประเภทที่ 4        กิจกรรมชนิดที่ 4.1 การเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            กิจกรรมชนิดที่ 4.2 การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อส าเร็จรูป 

 กิจกรรมประเภทที่ 5        กิจกรรมชนิดที่ 5.1 การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

            กิจกรรมชนิดที่ 5.2 การสร้างสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 

            กิจกรรมชนิดที่ 5.3 การแต่งหนังสือ หรือ ต าราทางวิชาชีพ 
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            กิจกรรมชนิดที่ 5.4 การเป็นวิทยากรหรือผู้อภิปรายในเนื้อหาทางวิชาชีพหรือ 
                                                             วิชาการด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

            กิจกรรมชนิดที ่5.5 การสร้างสรรค์ระบบหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาชีพ 

            กิจกรรมชนิดที ่5.6 การสร้างหรือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน 

            กิจกรรมชนิดที ่5.7 การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพ 

            กิจกรรมชนิดที ่5.8 นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

            กิจกรรมชนิดที ่5.9 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทางวิชาชีพ 

            กิจกรรมชนิดที ่5.10 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

            กิจกรรมชนิดที ่5.11  การทบทวนกลั่นกรองผลงานวิชาการทางวิชาชีพ 

            กิจกรรมชนิดที ่5.12 การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย 

            กิจกรรมชนิดที ่5.13 การอ่านผลงานเพ่ือประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

                      กิจกรรมชนิดที่ 5.14 การเป็นกรรมการผู้ทรงวุฒิภายนอกในการสอบป้องกัน 
                                                               วิทยานิพนธ์ 

            กิจกรรมชนิดที ่5.15 การประชุมบริหารจัดการด้านการแก้ไขความผิดปกติของ 
                                                               การสื่อความหมายและสาธารณสุข 

            กิจกรรมชนิดที ่5.16 การเป็นผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษา 

  กิจกรรมประเภทที่ 6       กิจกรรมชนิดที่ 6.1 การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสาขา 
                                                             เกี่ยวกับการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเพ่ิมขึ้น  
                                                             ในระดับปริญญาโท/เอก 

             กิจกรรมชนิดที่ 6.2 การฝึกอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาชีพสาขา 
                                                              การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

 กิจกรรมประเภทที่ 7  กิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรมประเภทที่ 1 ถึง 6 

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 
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พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

 หลักฐานการประกอบการขอเก็บหน่วยคะแนน ระบุ .............................................................................  
 (กรณีขอเก็บหน่วยคะแนนหรือเครดิต)  

      โครงการและรายละเอียด (กรณีขอรับรองหลักสูตร/กิจกรรม) 
  อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
                            ลงชื่อ ..................................................... 
         (..............................................................) 
        ต าแหน่ง.................................................. 

 

 

สรุปผลการพิจารณาเก็บหน่วยคะแนน/คณะท างานพิจารณาการศึกษาต่อเนื่องสาขาการแก้ไขความผิดปกติ 
ของการสื่อความหมาย 

     ผลการเก็บหน่วยคะแนนจ านวน ............ หน่วยคะแนน รวมหน่วยคะแนนสะสมทั้งหมด ........... หนว่ยคะแนน 

     รับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โดยได้รับ............................หน่วยคะแนน 

     ไมร่ับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
     เนื่องจาก ระบุ.................................................................................................................. ............................... 
           ........................................................................................ ......................................................... 

         ลงนาม ........................................... 

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

                            วันที่................................................. 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี) 
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ภาคผนวก 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่อง 
ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย พ.ศ. 2563 

 
กิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำร แบ่งออกเป็น 

 กิจกรรมประเภทที่ 1 หมายถึง  กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ หรือวิชาการ 
           ทางวิชาชีพการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

 กิจกรรมประเภทที่ 2 หมายถึง  กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ หรอืวิชาการ 
           ทางวิชาชีพการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (จัดโดยที่ 
           สถาบันอื่นที่ไม่ได้รับการรับรอง) 

 กิจกรรมประเภทที่ 3 หมายถึง  กิจกรรมประเภทที่มุ่งเม้นการปฏิบัติหรือการบริการ ซึ่งเกิดจากการน า 
           องค์ความรู้ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมประเภทที่ 1 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ 
           บุคลากรทางการแพทย์, การสาธารณสุข และประชาชน 

 กิจกรรมประเภทที่ 4 หมายถึง  กิจกรรมประเภทที่เพ่ิมพูนความรู้ โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ 
                                             ชุดมาตรฐาน 

 กิจกรรมประเภทที่ 5 หมายถึง  กิจกรรมประเภทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ 

 กิจกรรมประเภทที่ 6 หมายถึง  กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ โดยการเข้าศึกษาในหลักสูตร 
           การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ  
           การฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางของการประกอบโรคศิลปะในสาขา 
                        การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

หมำยเหตุ  1. การพิจารณาหน่วยคะแนนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะท างานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

     2. แต่ละกิจกรรมต้องมีหลักฐาน/เอกสารเกี่ยวข้องที่ถูกต้องเป็นจริงมาแสดง 
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กิจกรรมชนิดที่ ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 

1.1 
กำรประชุมวิชำกำร
ประจ ำปี (วิชำกำร) 

       เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันที่ได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการวิชาชีพ โดยมีการจัดเป็นประจ าทุกปี 
รูปแบบการน าเสนออาจเป็นการบรรยาย อภิปรายหมู่ 
การเสนอผลงาน เป็นต้น เพ่ือทบทวนความรู้เดิมและ
เพ่ิมพูนความรู้ใหม่แก่ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้หน่วยคะแนน 
  โดยคิดเป็นฐานชั่วโมง(Hour 

– based credit)  
  ให้คิด ๑ หน่วยคะแนน : ๑ 

ชั่วโมง 

ไม่ มี การก าหนดขั้ นสู งของหน่ วย
คะแนน  
ยกเว้น 
กิจกรรมที่ 1.2 และ 1.3 ให้คะแนน
สูงสุดไม่เกิน ๒๕ หน่วยคะแนนต่อ
กิจกรรม  
 1.2 

กำรอบรมฟื้นฟู
วิชำกำร / กำรอบรม
ระยะสั น 

       เป็นกิจกรรมการอบรม เพ่ือทบทวนความรู้และ
เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ รูปแบบการน าเสนออาจเป็นการ
บรรยาย สัมมนา และอภิปราย เป็นต้น โดยก าหนด
ระยะเวลาการจัดอบรมไม่เกิน  10  วัน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้หน่วยคะแนน 
  โดยคิดเป็นฐานชั่วโมง(Hour 

– based credit)     
  ให้คิด ๑ หน่วยคะแนน : ๑ 

ชั่วโมง 
1.3 
กำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร 

       เป็นกิจกรรมที่พัฒนาองค์ความรู้ทักษะและเจตคติ  
น าเสนอโดยการสอนแสดง ปฏิบัติ และประชุมกลุ่ม/ 
อภิปรายกลุ่มย่อย เป็นต้น โดยก าหนดระยะเวลาการจัด
อบรมไม่เกิน 10 วัน เป็นการน าเสนอแบบเปิด โดยที่
ประชุมสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นได้ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้หน่วยคะแนน 
  โดยคิดเป็นฐานชั่วโมง(Hour 

– based credit)     
  ให้คิด ๑ หน่วยคะแนน : ๑ 

ชั่วโมง 

กิจกรรมประเภทที่ 1  
กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ หรือวิชาการทางวิชาชีพการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
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กิจกรรมชนิดที่ ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 
1.4 
กำรสัมมนำทำง
วิชำกำร 

       เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบโรค
ศิ ลป ะสาขาก ารแก้ ไขความผิ ดป กติ ของการสื่ อ
ความหมายและบุคลากรทีมสุขภาพ โดยมีการน าเสนอ
ความรู้ ส าขาการแก้ ไขความผิ ดปกติ ของการสื่ อ
ความหมายหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา  
ผู้น าเสนอเป็นผู้เชี่ยวชาญ   

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้หน่วยคะแนน 
  โดยคิดเป็นฐานชั่วโมง(Hour 

– based credit)    
  ให้คิด ๑ หน่วยคะแนน : ๑ 

ชั่วโมง 

ไม่ มี การก าหนดขั้ นสู งของหน่ วย
คะแนน  
ยกเว้น 
กิจกรรมที่ 1.6 ให้คะแนนสูงสุดไม่
เกิน ๔๐ หน่วยคะแนน 

1.5 
กำรอภิปรำยหมู่ 

       เป็นกิจกรรมที่ จัดให้มีการอภิปรายถึงปัญหา
ทางด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เฉพาะเรื่องโดยคณะบุคคลผู้ เชี่ยวชาญทางสาขาการ
แก้ ไขความผิ ดปกติ ของกา รสื่ อความหมายและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาที่เกี่ยวข้อง  และเปิดโอกาสให้ที่
ประชุมอภิปรายและซักถาม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้หน่วยคะแนน 
  โดยคิดเป็นฐานชั่วโมง(Hour 

– based credit)  
  ให้คิด ๑ หน่วยคะแนน : ๑ 

ชั่วโมง 

1.6 กำรบรรยำยชุด
วิชำที่จัดขึ นอย่ำง
ต่อเนื่อง 

       เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย มีการน าเสนอเนื้อหาที่ก าหนดไว้เป็น
ช่วงๆ  อย่างต่อเนื่อง  โดยวิธีการบรรยายให้ครอบคลุม
เนื้อหาทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้หน่วยคะแนน 
  โดยคิดเป็นฐานชั่วโมง(Hour 

– based credit)      
  ให้คิด ๑ หน่วยคะแนน : ๑ 

ชั่วโมง 
1.7 กำรบรรยำย
พิเศษ 

       เป็นกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย ที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
สาขานั้นๆ มาเป็นผู้บรรยาย 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้หน่วยคะแนน 
  โดยคิดเป็นฐานชั่วโมง(Hour 

– based credit)      
  ให้คิด ๑ หน่วยคะแนน : ๑ 

ชั่วโมง 
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กิจกรรมชนิดที่ ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 
กิจกรรมเหมือน
กิจกรรมที่ 1.1 – 1.7 

       กิจกรรมทางวิชาการที่ เพ่ิมพูนความรู้หรือ
ทบทวนความสามารถทางวิชาชีพสาขาการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายหรือวิชาการที่
เกื้อกูลกับการประกอบวิชาชีพสาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย การเผยแพร่ความรู้
ใหม่หรือทบทวนความรู้ เดิมให้ทันสมัยและเป็น
มาตรฐาน 

หน่วยคะแนนในกิจกรรมประเภทนี้รวมทุก
กิจกรรมสามารถใช้ส าหรับ การต่ออายุ
ใบอนุญาตได้ โดยก าหนดขั้นสูง ไม่เกิน 
20 หน่วยคะแนนต่อการต่ออายุ 

ก าหนดขั้นสู งไม่ เกิน  20 หน่ วย
คะแนนต่อการต่ออายุ 

กิจกรรมประเภทที่ 2  
กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ หรือวิชาการทางวิชาชีพการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (จัดโดยที่สถาบันอ่ืนที่ไม่ได้รับ
การรับรอง) 
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กิจกรรมชนิดที่ ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 
3.1 กำรประชุมวิชำกำร
ระหว่ำง 
ภำควิชำ/หน่วยงำน 

       เป็นกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้หน่วยคะแนน 
  โดยคิดเป็นฐานชั่วโมง(Hour – 

based credit)  
  ให้คิด ๑ หน่วยคะแนน : ๑  

ชั่วโมง 

ไม่มีการก าหนดขั้นสู งของหน่วย
คะแนน ยกเว้น 
กิจกรรมที่ 3.4 ใช้ใช้หน่วยคะแนน
ได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยคะแนนต่อกำร
ต่ออำยุใบอนุญำต 

3.2 กำรเสนอพยำธิสภำพ
ผู้ป่วยที่น่ำสนใจ 

       เป็นกิจกรรมกลุ่มระหว่างผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
หรือร่วมกับวิชาชีพอ่ืน เพ่ือปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
ผู้ป่วยและการตรวจทางวิชาชีพสาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมายที่น่าสนใจ โดยมีการ
อภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.3 สโมสรวำรสำร        เป็นกิจกรรมกลุ่มเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับ
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมายโดยมีการก าหนดกลุ่มบุคคลที่
แน่นอน เพ่ือท าการเลือกและน าเสนอเนื้อหาทาง
วิชาการจากวารสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแก้ ไขความผิดปกติของการสื่ อ
ความหมาย 

3.4 กิจกรรมกำรศึกษำดู
งำนเพื่อพัฒนำวิชำชีพ 

เป็นกิจกรรมการศึกษาดู งานหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับวิชาชีพสาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย 

คิดคะแนนเป็นจ านวนครั้ง  ครั้งละ ๓ 
หน่วยคะแนน 

กิจกรรมประเภทที่ 3  
กิจกรรมประเภททีมุ่่งเม้นการปฏิบัติหรือการบริการ ซึ่งเกิดจากการน าองค์ความรู้ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมประเภทที่ 1 มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทาง
การแพทย์, การสาธารณสุข และประชาชน 
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กิจกรรมชนิดที่ ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 
4.1 กำรเรียนรู้อย่ำงมี
ปฏิสัมพันธ์ผ่ำน
เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และประเมินผลการเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สื่อการศึกษาต่อเนื่องผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
Computer –Assisted Instruction (CAI), 
Internet Continuing Medical Technology 
Education (internet CMTE)  

น้ าหนักคะแนน 2 คะแนนต่อเรื่อง ก าหนดขั้นสู งไม่ เกิน  20 หน่ วย
คะแนน 

4.2 กำรศึกษำด้วย
ตนเองผ่ำนสื่อ
ส ำเร็จรูป 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
โดยการศึกษาทบทวนเอกสารหรือวารสารหรือสื่อการ
สอนอ่ืน ๆ ที่ผลิตหรือรับรองโดยศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องฯ ได้แก่ บทความวิชาการ เทปบันทึกเสียง 
เทปบันทึกภาพ แบบศึกษาต่อเนื่องทางไปรษณีย์ 
ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย 

กิจกรรมประเภทที่ 4  
กิจกรรมประเภทที่เพ่ิมพูนความรู้ โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐาน 
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กิจกรรม ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 
5.1 กำรเป็นอำจำรย์ผู้
ควบคุมกำรฝึกปฏิบัติ 
งำนทำงคลินิก 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ
แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ในห้อง
ปฏิบัติงานทางคลินิกของ โรงพยาบาล หรือสถาบันทาง
ก ารแพ ท ย์  ที่ เป็ น แ ห ล่ งฝึ ก งาน ต าม เกณ ฑ์ ข อ ง
สถาบันการศึกษาผู้ผลิตบัณฑิตสาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยได้รับการแต่งตั้ง 

ให้หน่วยคะแนน 0.5 - 1 หน่วย 
คะแนนต่อนักศึกษาต่อสัปดาห์ โดย
หัวหน้าห้องปฏิบัติงานทางคลินิกเป็น
ผู้ท าค ารับรองการกระจายหน่วย
คะแนนให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (มี
หนังสือแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษา
ให้เป็นอาจารย์พิเศษ) โดยอัตราส่วน
จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (อาจารย์
ผู้ ควบคุมการฝึ กปฏิ บั ติ งานทาง
คลินิก) ต่อนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน
ต้องไม่เกิน 1：6 

ไม่เกิน 25 หน่วยคะแนนต่อการต่อ
อายุ 1 ครั้ง 

5.2 กำรสร้ำงสื่อกำร
เรียนรู้พร้อม
แบบทดสอบ 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
สื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบตามกิจกรรมที่ ๔.๑ 
และกิจกรรมที่ ๔.๒ ให้กับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ 

ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนา 
เรื่องละ 5 หน่วยคะแนนต่อเรื่อง 

ไม่ มี การก าหนดขั้ นสู งของหน่ วย
คะแนน 

5.3 กำรแต่งหนังสือ 
หรือ ต ำรำทำงวิชำชีพ 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ที่แต่งและ
ตีพิมพ์หนังสือหรือต าราทางวิชาชีพการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมายโดยหนังสือหรือต าราอาจ
เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ หนังสือหรือต ารา
ต้องมีจ านวนหน้าไม่น้อยกว่า 10 หน้า (ขนาด A4) ต่อ
บท 

หนังสือหรือต าราต้องมีจ านวนหน้า
ไม่น้อยกว่า 10 หน้า (ขนาด A4) 
ต่อบท (กรณีมีผู้แต่งมากกว่า 1 คน  
ให้เฉลี่ยคะแนนตามสัดส่วนการแต่ง
ต ารา) 

ไม่เกิน 30 หน่วยคะแนน ต่อการต่อ
อายุ 1 ครั้ง 

กิจกรรมประเภทที่ 5 
กิจกรรมประเภทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพ 

           การประกอบโรคศิลปะในสาขาจิตวิทยาคลินิก 
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กิจกรรม ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 
5.4 กำรเป็นวิทยำกร
หรือผู้อภิปรำยใน
เนื อหำทำงวิชำชีพ
หรือวิชำกำรด้ำนกำร
แก้ไขควำมผิดปกติ
ของกำรสื่อ
ควำมหมำย 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ ได้รับ เชิญ ให้ เป็น
วิทยากรหรือผู้อภิปราย เพ่ือบรรยาย อภิปราย หรือฝึก
ปฏิบัติในเนื้อหาวิชาการทางวิชาชีพหรือวิชาการด้านการ
แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายในกิจกรรม
ประเภทที่ ๑ (กิจกรรมที่ ๑.๑ - ๑.๗) ซึ่งจัดโดยสถาบัน
หลัก สถาบันสมทบ 

  วิทยากรหลัก ชั่วโมงละ 3 
หน่วยคะแนน 

  ผู้อภิปรายหรือผู้ด าเนินการ
อ ภิ ป ร า ย  ชั่ ว โม งล ะ  2 
หน่วยคะแนน (คิดน้ าหนัก
หน่วยคะแนนตามสัดส่วน
เวลาที่อภิปรายจริง) 

  ผู้ช่วยวิทยากรควบคุมการ
ฝึ กปฏิ บั ติ   ชั่ ว โม งละ 1 
หน่วยคะแนน 

ไม่ มี การก าหนดขั้ นสู งของหน่ วย
คะแนน 

5.5 กำรสร้ำงสรรค์
ระบบหรือกิจกรรมกำร 
ให้บริกำรทำงวิชำชีพ 

       เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือเฉพาะบุคคลที่สร้างสรรค์
ระบบหรือกิจกรรม การให้บริการทางด้านการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับการบริการโดยใช้ความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ 
เช่น กิจกรรมพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (R2R) 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน 

  ผู้ ส ร้ างสรรค์ ระบบหรือ
กิจกรรม กิจกรรมละ 10 
หน่วยคะแนน 

  ผู้ร่วมสร้างสรรค์ระบบหรือ
กิจกรรม  กิจกรรมละ 5 
หน่วยคะแนน 

       ๑. ไม่มีการก าหนดขั้นสูงของ
หน่วยคะแนน 
       ๒. จ านวนผู้ท ากิจกรรมเรื่อง
หนึ่งไม่เกิน ๕ ราย 
       ๓. การพิจารณาจะพิจารณา
ประเด็นหลักของการสร้างสรรค์ระบบ 
       ๔.  การสร้างสรรค์ระบบหนึ่ง ๆ 
สามารถขึ้นทะเบียนเพียงหนึ่ งครั้ง
เท่านั้นต่อการต่ออายุใบ 
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กิจกรรม ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 
5.6 กำรสร้ำงหรือ
พัฒนำแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน 
ทำงวิชำชีพ 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือ
พัฒนางานบริการทางด้านการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย โดยสร้างหรือพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานทางคลินิกที่เฉพาะกับปัญหา ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพของสถานพยาบาล
นั้น ๆ 

ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างหรือพัฒนา  
เรื่องละ 5 หน่วยคะแนนต่อราย 

       ๑. ไม่มีการก าหนดขั้นสูงของ
หน่วยคะแนน 
       ๒. การพิจารณาจะพิจารณา
ประเด็นหลักของการสร้างสรรค์ระบบ 
       ๓. การสร้างสรรค์ระบบหนึ่ง ๆ 
สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น 

5.7 กำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ทำงวิชำชีพ 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่มที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมายให้แก่บุคลากรการแพทย์และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นงานนอกเหนือจากงานประจ า 

ถ่ายทอดความรู้ เรื่องละ 1 หน่วย
คะแนน 

       ๑. ไม่มีการก าหนดขั้นสูงของ
หน่วยคะแนน 
        ๒. การพิจารณาจะพิจารณาประเด็น
หลักของเนื้อหาองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด 
        ๓. การถ่ายทอดความรู้หนึ่ง ๆ 
สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนได้
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

5.8 นวัตกรรมทำง
วิชำชีพ 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มที่มีการคิดค้น
ประดิษฐ์เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ หรือระบบทาง
วิชาชีพแก้ไขความผิดปกติของความหมาย ซึ่งได้รับการ
ทดลอง พิสูจน์ และพัฒนาเป็นขั้นตอน จนเชื่อถือได้ว่า
ให้ผลที่ดีกว่าเดิม  สามารถน ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แนวทางปฏิบัติงาน 

  ผู้ผลิตหลัก เรื่องหรือชิ้นงาน
ละ 10 หน่วยคะแนน  

  ผู้ร่วมผลิต เรื่องหรือชิ้นงาน
ละ 5 หน่วยคะแนน 

ไม่ มี การก าหนดขั้ นสู งของหน่ วย
คะแนน 
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กิจกรรม ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 
5.9 กำรตีพิมพ์ผลงำน
วิชำกำรทำงวิชำชีพ 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็น
เจ้าของผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ซึ่ งได้รับการ
พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

1. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี
รายชื่อในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือ
นานาชาติ หรือฐานข้อมูลอ่ืนที่สากล
ยอมรับ 
  ผู้ เ ขี ย น ชื่ อ แ ร ก ห รื อ

ผู้รับผิดชอบบทความเรื่อง
ล ะ  2 0  ห น่ ว ย ค ะแ น น 
(ภาษาต่างประเทศ) 

  ผู้ เ ขี ย น ชื่ อ แ ร ก ห รื อ
ผู้รับผิดชอบบทความเรื่อง
ละ 15 หน่วยคะแนน  

  ผู้ เขียนชื่ อ อ่ืน เรื่องละ 10 
หน่วยคะแนน 

2. การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอ่ืนที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
  ผู้ เ ขี ย น ชื่ อ แ ร ก ห รื อ

ผู้รับผิดชอบบทความเรื่อง
ละ 5 หน่วยคะแนน 

  ผู้ เขี ยนชื่ อ อ่ืน  เรื่องละ 3 
หน่วยคะแนน 

ไม่ มี การก าหนดขั้ นสู งของหน่ วย
คะแนน 
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กิจกรรม ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 
5.10 กำรน ำเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำร 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม  โดยการ
น าเสนอผลงานวิชาการทางสาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมายในที่ประชุมวิชาการประจ าปีของ
สถาบันต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนอ เช่น แบบปาก
เปล่า แบบโปสเตอร์ แบบวีดีทัศน์ เป็นต้น 

1. การประชุมระดับนานาชาติ 
  ผู้น าเสนอผลงาน เรื่องละ 5 

หน่วยคะแนน 
  ผู้ ร่วมผลงาน เรื่องละ 2 

หน่วยคะแนน 
2. การประชุมระดับชาติ 
  ผู้น าเสนอผลงาน เรื่องละ 3 

หน่วยคะแนน 
  ผู้ ร่วมผลงาน เรื่องละ 1 

หน่วยคะแนน 

       ๑. ไม่มีการก าหนดขั้นสูงของ
หน่วยคะแนน 
       ๒ . เรื่องหรือกิจกรรมหนึ่ งๆ 
สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นต่อการต่ออายุ
ใบอนุญาต 

5.11  กำรทบทวน
กลั่นกรองผลงำน
วิชำกำรทำงวิชำชีพ 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
บรรณาธิการหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนและกลั่นกรอง
ผลงานวิชาการทางวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่ อความหมาย  เพ่ื อ พิ จ ารณ าตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิชาการ 

บทความเพ่ือตีพิมพ์เรื่องละ 3 หน่วย
คะแนน 

5.12 กำรกลั่นกรอง
โครงร่ำงงำนวิจัย 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือ
แต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวนและกลั่นกรอง
เนื้อหาในโครงร่างงานวิจัยทางวิชาชีพการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่ อความหมายให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ (Scientific reviews) หรือจริยธรรมการวิจัย 
(Ethical reviews) ซึ่งเป็นงานที่นอกเนื่องจากหน้าที่
ประจ า โดยโครงร่างวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

ผู้กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย เรื่องละ 
3 หน่วยคะแนน  

       ๑. ไม่มีการก าหนดขั้นสูงของ
หน่วยคะแนน 
       ๒ . เรื่องหรือกิจกรรมหนึ่ งๆ 
สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นต่อการต่อ 
อายุใบอนุญาต 
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กิจกรรม ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 
5.13 กำรอ่ำนผลงำน
เพื่อประเมินต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ ได้รับเชิญ ให้ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานวิชาการทางการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายเพ่ือพิจารณา
ก าหนดประเมินต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งครอบคลุมการ
ประเมินต าแหน่งวิชาการทุกระดับและทุกสังกัด 

ผู้ประเมินผลงานวิชาการ รายละ 5 
หน่วยคะแนน 

ไม่ มี การก าหนดขั้ นสู งของหน่ วย
คะแนน 

5.14 กำรเป็น
กรรมกำรผู้ทรงวุฒิ
ภำยนอกในกำร 
สอบป้องกัน
วิทยำนิพนธ์ 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่ ได้รับเชิญให้ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมายหรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกื้อกูล
กับการประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เรื่องละ 5 
หน่วยคะแนน 

       ๑. ไม่มีการก าหนดขั้นสูงของ
หน่วยคะแนน 
       ๒ . เรื่องหรือกิจกรรมหนึ่ งๆ 
สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน
เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นต่อการต่ออายุ
ใบอนุญาต 

5.15 กำรประชุม
บริหำรจัดกำรด้ำนกำร
แก้ไข 
ควำมผิดปกติของกำร
สื่อควำมหมำยและ 
สำธำรณสุข 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ ได้รับเชิญ ให้ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างาน เพ่ือการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนางาน
ด้านการเรียนการสอน งานบริการทางการแพทย์ การ
วิจัย งานด้านสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหาย 

  ผู้ด าเนินการครั้งละ 3 หน่วย
คะแนน 

  ผู้ เข้าร่วมครั้งละ 1 หน่วย
คะแนน 

ไม่เกิน 20 หน่วยคะแนนที่ใช้ในการ
ต่ออายุใบอนุญาต 

5.16 กำรเป็นผู้ตรวจ
ติดตำมหรือประเมิน
ระบบคุณภำพ
กำรศึกษำ 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ ได้รับเชิญ ให้ เป็น
ผู้ตรวจติดตามหรือประเมินระบบคุณภาพการศึกษาด้าน
การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายในสภาบัน
การศึกษา ตามเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและรับรอง
ส ถ าบั น  ต าม เก ณ ฑ์ ก า ร รั บ รอ งส ถ าบั น ฯ จ าก
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย 

ผู้ตรวจติดตามและประเมิน ครั้งละ  
3 หน่วยคะแนน 

ไม่ มี การก าหนดขั้ นสู งของหน่ วย
คะแนน 
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กิจกรรม ค ำจ ำกัดควำม น  ำหนักหน่วยคะแนน เงื่อนไขกำรก ำหนดคะแนน 
6.1 กำรศึกษำใน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำหลักสูตร
สำขำเกี่ยวกับกำร
แก้ไขควำมผิดปกติ
ของกำรสื่อ
ควำมหมำยเพิ่มขึ นใน
ระดับปริญญำโท/เอก 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล ซึ่งเข้าศึกษาในระบบ
หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสานักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) โดยศึกษา
หลักสูตรการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
ระดับปริญญาโทหรือเอก หรือก าลังศึกษา 

หลักสูตรละ 50 หน่วยคะแนน        ๑. ไม่มีการก าหนดขั้นสูงของ
หน่วยคะแนน 
       ๒ . การศึกษาหนึ่ งหลั กสู ตร
สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนได้
เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น 

6.2 กำรฝึกอบรม
หลักสูตรอบรมระยะ
สั นทำง 
วิชำชีพสำขำกำรแก้ไข
ควำมผิดปกติของ 
กำรสื่อควำมหมำย 

       เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลซึ่งส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตรระยะสั้นด้านการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยหลักสูตรต้อง
เป็นหลักสูตรที่ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแก้ ไขความผิ ดปกติ ของการสื่ อ
ความหมาย 

หลักสูตรละ 15 หน่วยคะแนน 

 

 

กิจกรรมประเภทที่ 6  
กิจกรรมประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ โดยการเข้าศึกษาในหลักสูตรการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับบัณฑิตศึกษา หรือการฝึกอบรมใน
หลักสูตรเฉพาะทางของการประกอบโรคศิลปะในสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 


