
๓-๖-๑๐

 
มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
สายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานเกี่ยวกับงานการ
แกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ดานการแกไขการไดยนิ หรือการแกไขการพูดแกผูรับบริการ
หรือผูปวย   ครอบคลุมท้ังดานการตรวจวนิิจฉัย รักษา แกไขและฟนฟู  สรางเสริมสมรรถภาพ                       
การสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรคแกผูท่ีมีปญหาทางการไดยนิและการทรงตัว และผูท่ีมีปญหาทางดาน
ภาษาและการพูด โดยวิธีการ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณทางการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
เพื่อใหผูรับบริการหรือผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถส่ือความหมายไดเต็มความสามารถ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
  นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย  ระดับเชี่ยวชาญ 
  นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
                           นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย  ระดับชํานาญการ 
  นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย  ระดับปฏิบัติการ 
 
 

                                                                                                 
                        ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย                                     

                        ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
  



๓-๖-๑๐-๑

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก  

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการแกไขความผิดปกติ 
ของการส่ือความหมาย โดยใชความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงาน   
เชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซ่ึงตองมีการวิจยั 
เกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี 
แนวความคิดใหมเกีย่วกับเนือ้หาของงาน  เพื่อแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกบังาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญพิเศษดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย พัฒนาและประยุกตใชความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและ
เทคนิคเกี่ยวกบังานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาการรักษา การบริการ และสงเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยัดานการแกไขความ
ผิดปกติของการส่ือความหมายใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบาย   
ในภาพรวมของหนวยงาน 
  (๓) เปนผูคิดริเร่ิมและวางแผนดาํเนนิการวิจยัตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนคิวิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายเปนอยางมาก      
วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมท้ังกาํหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการแกไข
ความผิดปกติของการส่ือความหมาย   ศึกษา วิเคราะห  สังเคราะห และวจิัย  เพื่อพัฒนาระบบหรือ       



 ๒ 

มาตรฐานในการปฏิบัติงานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  หรือเพ่ือเสนอความเหน็    
เกี่ยวกับปญหาตางๆ  และแนวทางการแกไขปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก  ติดตามความกาวหนาทางวชิาการดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย  และดานท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน             
เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัท่ีสําคัญทางดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย เพื่อให
คําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ    
  (๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ  เชน ชวยสอน  ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายในระดับชาติหรือนานาชาติ  ประเมินและวิเคราะห
สถานการณเพือ่ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ  เปนผูทรงคุณวุฒิในดานการแกไขความผิดปกติ              
ของการส่ือความหมายใหกบัหนวยงานตางๆ   ตอบปญหาและชีแ้จงเร่ืองตางๆ ทางดานการแกไข           
ความผิดปกติของการส่ือความหมายแกหนวยงานท่ีสังกดัและหนวยงานอ่ืนท่ีเกีย่วของ เพื่อถายทอด
ความรูความเช่ียวชาญ และพฒันาบุคลากรทางดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย               
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง  เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือ           
ของรัฐบาล ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการแกไขความผิดปกติของการ         
ส่ือความหมายทั้งในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูลทางวชิาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ            
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา     
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย เพือ่ใหขอมูลประกอบการพจิารณาและตัดสินใจ 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล  หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                  
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม      
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
 
 



 ๓ 

 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอน         
มากเปนพิเศษทางดานวิชาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายในระดับชาติหรือนานาชาติ         
เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย                     
เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย  ระดับปฏิบัติการ  และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป                 

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของ        

ซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                               ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
                                                      ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๓-๖-๑๐-๒

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ระดับตําแหนง เช่ียวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

             ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานการแกไขความผิดปกติของการ      
ส่ือความหมาย โดยใชความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูง  ปฏิบัติงานเชิงพฒันา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพฒันาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม  ปฏิบัติงานวิจยัดานการแกไข
ความผิดปกติของการส่ือความหมาย และนํามาประยกุตใชในทางปฏิบัติ  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน โครงการ      
และแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกบังาน 
ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาท่ีเกี่ยวของ                   
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  กํากับ
หนวยงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย         
และมีข้ันตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากบั ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน             
เพื่อใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูเช่ียวชาญดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  
พัฒนาและประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อพัฒนาการรักษา การบริการ และสงเสริมสุขภาพ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (๒) เปนผูคิดริเร่ิมการดําเนนิการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานท่ีกอใหเกดิความรูใหม
หรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  หรือ
กําหนดทิศทางของการศึกษาวิจยัใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานการแกไขความผิดปกติของ



 ๒ 

การส่ือความหมาย  หรือเพ่ือเสนอความเหน็เกี่ยวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีความยุงยากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ตดิตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย และดานท่ีเกีย่วของ เพื่อนาํมาประยกุตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจยัทางดานการแกไขความผิดปกติ
ของการส่ือความหมาย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ    
                      (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน  
การแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย   เปนผูทรงคุณวุฒใินดานการแกไขความผิดปกติของการ
ส่ือความหมายใหกับหนวยงานตางๆ  ใหคําปรึกษา แนะนํา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกบั  
งานในหนาท่ี  และใหคําแนะนําเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง  เพื่อใหการ
ดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ี
ไดรับแตงต้ัง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับงานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  ท้ังในและตางประเทศ  เพื่อใหขอมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
   
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย  และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกดั วางแผนหรือ      
รวมวางแผนการทํางาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา 
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน  ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

   (๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอ่ืน                      
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  (๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังท่ีประชุม         
ท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกดิความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 



 ๓ 

 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วนิิจฉัย ช้ีแจง และตอบปญหาท่ีสําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก 
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ใหบุคคลหรือ
หนวยงานสามารถดําเนนิงานไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว หรือเพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการตดัสินใจและสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน  
  (๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย          
เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดรับความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนประโยชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับปฏิบัติการ   และ   
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป  

หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด   และ 
  ๓.  ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของ       

ซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
                                     ระดบัเช่ียวชาญ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๓-๖-๑๐-๓

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ปฏิบัติงานท่ีตอง
ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวจิัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพฒันางาน ตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากมากและมขีอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน           
ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานท่ียุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการแกไขความผิดปกติของการ       
ส่ือความหมาย  ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานท่ียุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกาํกับ       
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพือ่ใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค                         
และปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ  ดังนี้ 
 

๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานข้ันสูงท่ียุงยากซับซอนดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  
ตามมาตรฐานวิชาชีพดานแกไขการไดยิน  หรือดานแกไขการพูด แกผูรับบริการหรือผูปวย  ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน          
ท่ีกําหนด 

 
 



 ๒ 

 
  (๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัท่ียุงยากซับซอน พฒันาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  และเผยแพรผลงานทางดานการแกไขความผิดปกติของ  
การส่ือความหมาย เพื่อกอใหเกิดการพฒันางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพ่ือหาวิธีการในการแกไขปญหาเกีย่วกับงาน
ดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  เปนท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการแกไขความ
ผิดปกติของการส่ือความหมาย  เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ   
  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ใหคําปรึกษา 
แนะนํา ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว  
ตองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานท่ีสังกัด   วางแผนหรือ          
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
๓. ดานการประสานงาน 

                        (๑)     ประสานการทํางานภายในสถาบันอดุมศึกษา หรือองคกรอ่ืน โดยมีบทบาท                
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง 
ท่ีประชุมท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนนิงานรวมกัน 

 
 
 



 ๓ 

 
๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการแกไขความผิดปกติของการ            
ส่ือความหมายที่ยุงยากซับซอน แกผูใตบังคับบัญชา นกัศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อพัฒนาความรู เทคนคิ และทักษะ               
ใหสามารถนําไปประยกุตใชในการแกไขปญหาและดําเนนิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล              
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร 

(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วกบังานท่ีรับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาองคกร 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔  ป  หรือ
ตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  และ 
   ๓.  ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของ          
ซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
                                     ระดบัชํานาญการพิเศษ เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 

 
 



๓-๖-๑๐-๔

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีมีประสบการณ  โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน 
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ปฏิบัติงานท่ีตองทําการ 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั  เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหา
ในงานท่ีมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอน
การทํางานท่ียุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  
ตลอดจน กํากบั ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติ 
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 
 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติงานข้ันสูงดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายตามมาตรฐาน
วิชาชีพดานแกไขการไดยิน หรือดานแกไขการพูด แกผูรับบริการหรือผูปวย เพื่อใหสามารถชวยเหลือ
ตนเอง และอยูในสังคมดวยตนเองไดอยางปกติสุข  
  (๒) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยัดานการแกไข
ความผิดปกติของการส่ือความหมาย จดัทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกบังานในความรับผิดชอบ  และ
เผยแพรผลงานทางดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  เพื่อหาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย หรือเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 



 ๒ 
 

        (๓)     ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม  เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง              
มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีไดรับแตงต้ัง เพื่อใหขอมูลทางวชิาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
  (๔) ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว 
ตองทําหนาท่ีกําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให                    
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
 ๒. ดานการวางแผน 

  รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผน            
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการแกไขความผิดปกติ
ของการส่ือความหมาย แกผูใตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  
รวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกีย่วกบังานในหนาท่ี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
  (๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ ส่ือเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน         
การแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายท่ีซับซอน เพื่อกอใหเกดิการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีสอดคลอง 
และสนับสนนุภารกจิของหนวยงาน 
 



 ๓ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับปฏิบัติการ   และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป   
  กําหนดเวลา ๖ ป  ใหลดเปน ๔ ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                       
นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒    
  กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                        
นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓    
  หรือตําแหนงประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด    
 และ  
 ๓. ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย  หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของ         
ซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา  ๑  ป  
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

                                      ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
                                       ระดบัชํานาญการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
 
 
 



๓-๖-๑๐-๕

 
ตําแหนงประเภท วิชาชีพเฉพาะ 
 
ชื่อสายงาน เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้      
 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

  (๑) ปฏิบัติงานข้ันพื้นฐานดานการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมายตาม
มาตรฐานวิชาชีพดานแกไขการไดยนิ หรือดานแกไขการพูด แกผูรับบริการหรือผูปวย เพื่อใหสามารถ
ชวยเหลือตนเอง และอยูในสังคมดวยตนเองไดอยางปกติสุข 
  (๒) บันทึก สํารวจ รวบรวมขอมูลทางวิชาการเบ้ืองตนทางดานความผิดปกติของการ               
ส่ือความหมายที่ไมซับซอนเพื่อประกอบการวางแผนหรือจัดทํารายงานทางวิชาการ  ตดิตามประเมินผล             
สรุปการศึกษา วิเคราะหและวจิัยทางดานความผิดปกติของการส่ือความหมาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของแผนงานหรือโครงการท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
  (๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน  ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน   
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
  
 ๒. ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 



 ๒ 

 ๓. ดานการประสานงาน 

  (๑) ประสานการทํางานรวมกนัระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
  (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน               
ท่ีเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการแกไข           
ความผิดปกติของการส่ือความหมาย รวมทั้งตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี  
เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล  ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการแกไข     
ความผิดปกติของการส่ือความหมาย เพื่อใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา  
ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  สอดคลอง และสนับสนุน               
ภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพจิารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดงัตอไปนี ้
  ๑.๑ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี ้ในสาขาวิชาวทิยาศาสตร
การแพทยทางการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
  ๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทยทางการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
  ๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวฒุิอยางอ่ืนเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทยทางการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
 และ 
 ๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง   

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

                                       ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมาย                             
                                       ระดบัปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 


