๓-๖-๑๐
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

สายงาน

เวชศาสตรการสื่อความหมาย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานเกี่ยวกับงานการ
แกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ดานการแกไขการไดยนิ หรือการแกไขการพูดแกผูรับบริการ
หรือผูปวย ครอบคลุมทั้งดานการตรวจวินิจฉัย รักษา แกไขและฟนฟู สรางเสริมสมรรถภาพ
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคแกผทู ี่มีปญหาทางการไดยนิ และการทรงตัว และผูที่มีปญหาทางดาน
ภาษาและการพูด โดยวิธีการ เครื่องมือ หรืออุปกรณทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เพื่อใหผูรับบริการหรือผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถสื่อความหมายไดเต็มความสามารถ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
ระดับเชี่ยวชาญ
นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
ระดับชํานาญการพิเศษ
นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
ระดับชํานาญการ
นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
ระดับปฏิบัติการ

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๑๐-๑
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เวชศาสตรการสื่อความหมาย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดานการแกไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย โดยใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูงมาก ปฏิบัติงาน
เชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึง่ ตองมีการวิจยั
เกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี
แนวความคิดใหมเกีย่ วกับเนือ้ หาของงาน เพื่อแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย พัฒนาและประยุกตใชความรู ประสบการณ วิธีการ เทคนิคตางๆ เสนอแนะรูปแบบและ
เทคนิคเกี่ยวกับงานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายที่เหมาะสมและสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาการรักษา การบริการ และสงเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
(๒) สงเสริม กํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจยั ดานการแกไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมายใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เปาหมายตามนโยบาย
ในภาพรวมของหนวยงาน
(๓) เปนผูคดิ ริเริ่มและวางแผนดําเนินการวิจยั ตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธกี ารใหมที่เปนประโยชนตองานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเปนอยางมาก
วางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจยั ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือ

๒
มาตรฐานในการปฏิบัติงานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือเพื่อเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหาที่มีลกั ษณะพิเศษเฉพาะดานที่มคี วามยุงยากซับซอนมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย และดานที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน
เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจยั ที่สําคัญทางดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อให
คําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห
สถานการณเพือ่ ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะ เปนผูทรงคุณวุฒิในดานการแกไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมายใหกบั หนวยงานตางๆ ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ ทางดานการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมายแกหนวยงานที่สังกัดและหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ เพื่อถายทอด
ความรูความเชีย่ วชาญ และพัฒนาบุคลากรทางดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ของรัฐบาล ในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เกี่ยวกับงานการแกไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมายทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด เปนผูแทนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเขารวมประชุมกําหนดนโยบาย หรือโครงการทางดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย เพือ่ ใหขอมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๓
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอน
มากเปนพิเศษทางดานวิชาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับชาติหรือนานาชาติ
เพื่อพัฒนาองคความรู และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง
(๒) เผยแพร ถายทอดความรูดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานไดรับความรูค วามเขาใจที่ถกู ตองและเปนประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา ๒ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรืองานอื่นที่เกีย่ วของ
ซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๑๐-๒
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เวชศาสตรการสื่อความหมาย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีความเชี่ยวชาญในงานดานการแกไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย โดยใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใ หม ปฏิบัติงานวิจยั ดานการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน โครงการ
และแกไขปญหาในงานที่มคี วามยุงยากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน
ตลอดจนใหคาํ ปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ
หนวยงานดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย
และมีขั้นตอนการทํางานที่ยงุ ยากซับซอนมากเปนพิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงาน
เพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
พัฒนาและประยุกตใชความรู วิธีการ เทคนิคตางๆ เพื่อพัฒนาการรักษา การบริการ และสงเสริมสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ
(๒) เปนผูคิดริเริ่มการดําเนินการวิจัยตางๆ และเผยแพรผลงานที่กอใหเกิดความรูใหม
หรือเทคนิควิธกี ารใหมที่เปนประโยชนตองานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือ
กําหนดทิศทางของการศึกษาวิจยั ใหสอดคลองกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนางานการแกไขความผิดปกติของ

๒
การสื่อความหมาย หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาและหาวิธีการแกไขปญหาที่มีความยุงยากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และดานทีเ่ กีย่ วของ เพื่อนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจยั ทางดานการแกไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางดาน
การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เปนผูทรงคุณวุฒใิ นดานการแกไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมายใหกับหนวยงานตางๆ ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ และใหคําแนะนําเกีย่ วกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อใหการ
ดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจทีก่ ําหนดไว เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับงานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหขอมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ กี่ยวของ
(๔) ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํางาน โดยเชือ่ มโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัตงิ าน ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น
โดยมีบทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๓
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาที่สําคัญหรือยุงยากซับซอนมาก
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ใหบุคคลหรือ
หนวยงานสามารถดําเนินงานไดลุลวงเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว หรือเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน
(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา ๓ ป
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรืองานอื่นที่เกีย่ วของ
ซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
ระดับเชี่ยวชาญ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๑๐-๓
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เวชศาสตรการสื่อความหมาย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงมากในงานดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปฏิบัติงานที่ตอง
ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ตองตัดสินใจ
หรือแกไขปญหาในงานที่ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่มีขอบเขตเนือ้ หาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการแกไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมาย ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในงานที่ยุงยากซับซอนมาก ตลอดจนกํากับ
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพือ่ ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค
และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานขั้นสูงที่ยุงยากซับซอนดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ตามมาตรฐานวิชาชีพดานแกไขการไดยิน หรือดานแกไขการพูด แกผูรับบริการหรือผูปวย ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด

๒
(๒) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ที่ยุงยากซับซอน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพรผลงานทางดานการแกไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย เพื่อกอใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ กําหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานใหมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแกไขปญหาเกีย่ วกับงาน
ดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานการแกไขความ
ผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ใหคําปรึกษา
แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย สงเสริม กํากับ
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
รวมวางแผนการทํางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาท
ในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
ที่ประชุมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน

๓
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรู ทางดานการแกไขความผิดปกติของการ
สื่อความหมายที่ยุงยากซับซอน แกผใู ตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
รวมทัง้ ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค และทักษะ
ใหสามารถนําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) กําหนดแนวทางรูปแบบ วิธกี ารเผยแพร ประยุกตเทคโนโลยีระดับสากล
เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจขององคกร
(๓) จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศที่เกีย่ วกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาองคกร
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา ๔ ป หรือ
ตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
๓. ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรืองานอื่นที่เกีย่ วของ
ซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
ระดับชํานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๑๐-๔
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เวชศาสตรการสื่อความหมาย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย

ระดับตําแหนง

ชํานาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการแกไขความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย ปฏิบัติงานที่ตอ งทําการ
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั เพื่อการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางาน หรือแกไขปญหา
ในงานที่มีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขนั้ ตอน
การทํางานที่ยงุ ยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ
ตลอดจน กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานขั้นสูงดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตามมาตรฐาน
วิชาชีพดานแกไขการไดยิน หรือดานแกไขการพูด แกผูรับบริการหรือผูปวย เพื่อใหสามารถชวยเหลือ
ตนเอง และอยูใ นสังคมดวยตนเองไดอยางปกติสุข
(๒) บันทึก รวบรวม ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั ดานการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพรผลงานทางดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อหาวิธกี ารในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือเพื่อพัฒนาแนวทางวิธกี ารและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

๒
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ใหคําปรึกษา แนะนํา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อใหขอมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกีย่ วของ
(๔) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขอ (๑)-(๓) ดังกลาวขางตนแลว
ตองทําหนาทีก่ ําหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
รวมกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด วางแผนหรือรวมวางแผน
การทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงาน หรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู ทางดานการแกไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย แกผใู ตบังคับบัญชา นักศึกษา ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
รวมทัง้ ตอบปญหาและชีแ้ จงเรื่องตางๆ เกีย่ วกับงานในหนาที่ เพื่อใหมคี วามรูความเขาใจ และสามารถ
ดําเนินงานไดอยางถูกตอง
(๒) พัฒนาขอมูล จัดทําเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร ใหบริการวิชาการดาน
การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายที่ซับซอน เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สอดคลอง
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน

๓
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย ระดับปฏิบัติการ และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๒ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย ระดับปฏิบัติการ ขอ ๓
หรือตําแหนงประเภทอื่นตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
และ
๓. ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรืองานอื่นที่เกีย่ วของ
ซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
ระดับชํานาญการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๓-๖-๑๐-๕
ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะ

ชื่อสายงาน

เวชศาสตรการสื่อความหมาย

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตาม
มาตรฐานวิชาชีพดานแกไขการไดยนิ หรือดานแกไขการพูด แกผูรับบริการหรือผูปวย เพื่อใหสามารถ
ชวยเหลือตนเอง และอยูใ นสังคมดวยตนเองไดอยางปกติสุข
(๒) บันทึก สํารวจ รวบรวมขอมูลทางวิชาการเบือ้ งตนทางดานความผิดปกติของการ
สื่อความหมายที่ไมซับซอนเพื่อประกอบการวางแผนหรือจัดทํารายงานทางวิชาการ ติดตามประเมินผล
สรุปการศึกษา วิเคราะหและวิจัยทางดานความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของแผนงานหรือโครงการทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกีย่ วของ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

๒
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกีย่ วกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการแกไข
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา
ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑.๑ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ ยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทยทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๑.๒ ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทยทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๑.๓ ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทยทางการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
และ
๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

