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ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ 
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ประจ าปี 2564  
…………………………………… 

 

  ตามท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้ประกาศเลื่อน
การจัดสอบความรู้การสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจ าปี 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับข้อก าหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 27) ข้อ 7 (6) นั้น 
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และฝ่าย
สาธารณสุขได้ประเมินว่าค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีข้ึน ประกอบกับตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 32) ได้ประกาศปรับปรุง 
การบังคับใช้ในมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 
 จากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีมติให้จัดสอบความรู้ฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2564 และออกประกาศ
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เรื่อง การสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจ าปี 2564  
ไว้ดังนี้ 

  ข้อ 1 ผู้มีสิทธิสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจ าปี 2564  

ผู้มีสิทธิขอสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ    
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจ าปี 2564 จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 

 1.1 ผู้เข้าสอบทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในเบื้องต้นก่อนเข้าสนามสอบ 
ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะท าการวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ าอีก 2 ครั้ง  
หากอุณหภูมิร่างกายยังสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ผ่านการคัดกรอง และไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าสถานที่สอบ 

 1.2 ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่น ามาเองในห้องสอบตลอด
ช่วงเวลาที่ท าการสอบ แต่ต้องเปิดหน้ากากเมื่อมีการตรวจสอบตัวตน 
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 1.3 เนื่องจากได้มีการจัดตั้งจุดบริการคัดกรองและตรวจสอบอุณหภูมิเพ่ือให้บริการแก่ผู้
เข้าสอบทุกคน จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบมาถึงสนามสอบก่อนเริ่มท าการสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้
เข้าสอบมาถึงสนามสอบช้ากว่าก าหนดเวลาดังกล่าวและเริ่มท าการสอบช้ากว่าก าหนด เนื่องจากต้องรอตรวจสอบ
อุณหภูมิ ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีเวลาสอบเพ่ิม และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หลังเวลา 30 นาทีแรก
ของการสอบผ่านพ้นไป  

 1.4 ผู้เข้าสอบจะต้องรักษาระยะห่าง (Social distancing) โดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลา
ที่อยู่ในอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  หมายเหตุ : มาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับการสอบความรู้ดังกล่าว อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ โดยให้เป็นไป
ตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 
ข้อ 2 วัน เวลา และสถานที่สอบ    

  วันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ              
(ถนนสาธารณสุข 8) กระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี            
โดยก าหนดการสอบมีดังต่อไปนี้                                      

 เวลา 09.00 – 11.00 น.  -   ความรู้ทางวิชาชีพ  100 ข้อ 
 เวลา 11.00 – 12.00 น.  -   จรรยาบรรณวิชาชีพ 20 ข้อ และกฎหมาย 30 ข้อ 
 เวลา 13.00 – 16.00 น.  - สอบสัมภาษณ์ 

 หมายเหตุ   
 1. วิชาความรู้ทางวิชาชีพ  ผู้สอบเลือกท าข้อสอบหมวดการแก้ไขการพูดหรือการแก้ไขการได้ยิน 

เพียงหมวดเดียว  
 2.  วิชากฎหมายและจรรยาบรรณประกอบด้วยเนื้อหา 

  2.1 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
  2.2 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
  2.3 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ                               

 3. การสอบสัมภาษณ์ ประเมินในหัวข้อ บุคลิกภาพ ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะทาง ทัศนคติต่อ
วิชาชีพ และทัศนคติต่อการท างานและสังคม รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน (โดยในหัวข้อความรู้เฉพาะทางมี
ข้อสอบให้เลือกสอบ 1 ข้อ) 

 4. ผู้สมัครสอบต้องเข้าห้องสอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ หรือถ้ามาแสดงตัวที่ห้องสอบหลังจาก       
เริ่มท าการสอบไปแล้วเกิน 30 นาที ถือว่าผู้สมัครสอบหมดสิทธิสอบในวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นต้องมีหลักฐาน
มาแสดงต่อคณะกรรมการอ านวยการสอบ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
 
 



3 
 

ข้อ 3 เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องน ามาในวันสอบ 
 3.1  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
 3.2  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาสีน้ าเงิน น้ ายาลบค าผิด 
 

ข้อ 4 เกณฑ์การตัดสิน 
 4.1  ผู้สอบต้องสอบได้คะแนนในทุกวิชา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่า สอบผ่าน  
 4.2  การเก็บคะแนน ผู้สอบได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 สามารถเก็บ

คะแนนในวิชาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 นี้ไว้ได้ไม่เกิน 3 ครั้งของการประกาศสอบต่อเนื่องกันนับแต่เริ่มมีการเก็บ
คะแนนครั้งแรก หากครบก าหนดดังกล่าวแล้ว  ยังไม่สามารถสอบผ่านทุกวิชา การเก็บคะแนนนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง 
และต้องเริ่มต้นสอบใหม่ทุกวิชา  
 

ข้อ 5 การประกาศผลสอบ 
 คณะกรรมการวิชาชีพจะท าการประกาศผลสอบ ในวันที่  23 กันยายน 2564                  

ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และเว็บไซต์ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
https://mrd-hss.moph.go.th (ไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท)์ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

          ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564   
 
                                                                                       

 
                 (ศาสตราจารย์เบญจมาศ พระธานี) 
                                                                                 ประธานกรรมการวิชาชีพ 
          สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
  

หมายเหตุ โดยที่ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับ
รัฐบาลได้สั่งการให้ส่วนราชการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ และปฎิบัติตามมาตรการของศูนย์บริการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ก าหนดการสอบ จึงขอให้ผู้สมัครสอบโปรดติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของการด าเนินการจัดสอบทางเว็บไซต์ 
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ที่ https://mrd-hss.moph.go.th อย่างต่อเนื่อง 

 ทั้ งนี้  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ ไขความผิดปกติของการสื่ อความหมาย ร่ วมกับ  
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะด าเนินการจัดสอบโดยถือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ  
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
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รายช่ือผู้มีสิทธิสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจ าปี 2564 

--------------------------------------------------------- 
เลข

ประจ าตัว
ผู้สอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ สกุล การสอบ วิชาที่สอบ 

1 นางสาว  กฤษติกานต์  ภาระพงษ์ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
2 นางสาว  เกวลิน  โชคชนะชัย การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
3 นางสาว  จิรัชญา  พิณอุดม การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
4 นางสาว   ชนัญญา ผลลาภ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
5 นางสาว  ชนากานต์  ภู่รัตนโสภา การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
6 นางสาว  ฐิตารีย์  ชนะสิทธิ์ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
7 นางสาว  ณัฐกมล  ถาวรบรรจบ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
8 นางสาว  ณัฐชยา  คมปรียารัตน์ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
9 นางสาว  ธัญวรัตน์  อาทยะกุล การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
10 นางสาว  ธัญวีร ์ เพ็งรัตน์ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
11 นางสาว  ปวรา  จิตรบรรจง การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
12 นางสาว  พิชญา  ศิริศักดิ์ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
13 นางสาว  มานิตา  โรจนมังคลาภรณ์ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
14 นาย  ศุภวิชญ์  ลาภจตุรพิธ การแก้ไขการพูด ทุกวิชา 
15 นางสาว  ชลธิชา หินอ่อน การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
16 นางสาว  ณัฐริกา  งามญาณ การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
17 นางสาว  ณัฐวดี  เขียวปั้น การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
18 นางสาว  พรพรรณ  อัจฉริยะเสถียร การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
19 นางสาว  พิมพ์ภาณี  นิลแจ้ง การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
20 นางสาว  ฟ้าใส  เส็งค าภา การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
21 นางสาว  รพีพรรณ  คงสนทนา การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
22 นางสาว  วีรญา  บุญชูวงค ์ การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
23 นางสาว  สุชานาถ  ประสพผลสุจริต การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
24 นางสาว  สุฌานันท์  หนวดพราหม การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
25 นางสาว  สุธิดา  วีระศิริ การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
26 นางสาว  โสมวรรณ  อรุณ การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
27 นางสาว  โสรยา  สระศรี การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
28 นางสาว  โสลิตา  แซ่ลี้ การแก้ไขการได้ยิน ทุกวิชา 
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ผู้สอบ 

ค าน าหน้า ชื่อ สกุล การสอบ วิชาที่สอบ 

29 นาย  ยศนันทน์  สันเดช การแก้ไขการพูด เฉพาะวิชาชีพ 
30 นางสาว  ศศินิภา  บุญมน การแก้ไขการพูด เฉพาะวิชาชีพ 
31 นาย  ธาวิต ธิติอภิธาน การแก้ไขการได้ยิน เฉพาะวิชาชีพ 
32 นางสาว สุภาวด ี ศิริปิตุภูมิ การแก้ไขการได้ยิน เฉพาะวิชาชีพ 

 




