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ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
      -ปฏิบั ติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

       -ปฏิ บั ติ ง ำน ใ น ฐ ำ น ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่ มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้าน
วิ ช า ก า ร โ ส ต ทั ศ น ศึ ก ษ า  ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ต้ อ ง
ท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหา
ในงานท่ีมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  
 
       -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่ งยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการ
ท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ 
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

       -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบติังำนที่มีประสบกำรณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงมากในงานดา้นการวิชาการโสต
ทัศนศึกษา ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปญัหา
ในงานท่ีมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย หรือ 
 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่
ยุ่ งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับ
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ในงานด้ าน วิชาการโสตทัศนศึกษา  โดยใ ช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือ
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัย
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา และน ามาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 

        -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับหน่วยงานด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษา  ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ 
ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือ
บรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายด าเนิน
ไปโดยความเรียบร้อยและเกิดความเหมาะสม 

(๒) ช่วยแปล เขียน เรียบเรียง ค าบรรยายภาพ  
ค าบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือ
โทรทัศน์ การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ และ
การน าเสนอสถิติข้อมูลตามหลักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา  เพื่ อ เผยแพร่ ความรู้  หรือข้อมูลอัน เป็น
ประโยชน์ในด้านต่างๆ  

(๓) จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง  
เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี  ประหยัด
งบประมาณของหน่วยงานและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  ให ้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เ พื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน ได้ อย่ า ง ถู กต้ อ ง  มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่อง 

เสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือ
บรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉาย
ด า เนินไปโดยความเรียบร้อยและ เกิดความ
เหมาะสม 

(๒) ควบคุม ดูแล ตรวจทาน แปล เขียน  
เรียบเรียง ค าบรรยายภาพ ค าบรรยายแผนภูมิ 
บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การ
แปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ และการน าเสนอ
สถิติข้อมูลตามหลักวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ 

(๓) ควบคุมการจัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม 
 เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ สังเคราะห์  
หรือวิจัยด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา จัดท าเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ  
และเผยแพร่ผลงานทางด้านการวิชาการโสตทัศน
ศึกษา เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทางด้านการ 

วิชาการโสตทัศนศึกษาช้ันสูงที่ยุ่ งยากซับซ้อน 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชาการโสตทัศน
ศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่ งยากซับซ้อน พัฒนา
เอกสารวิ ชาการ  คู่ มื อ เกี่ ย วกับ งานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการโสต
ทัศนศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ 
เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม 
และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานในด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากปฏิบัติตาม  
(๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนด

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้
ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ 
ประสบการณ์  วิ ธี การ  เพื่ อพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ ใน 
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา และเผยแพร่ผลงานที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิชาการโสตทัศนศึกษา วาง
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการ
โสตทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติ งานวิชาการโสตทัศนศึกษา เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่
มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษา ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านวิชาโสตทัศนศึกษา และด้านที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางด้านวิขาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
     (๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม 
ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ
โสตทัศนศึกษา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  

ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิชาการโสตทัศน
ศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

(๖) ในฐำนะหัวหน้ำงำน นอกจากอาจ 
ปฏิบัติตามข้อ (๑) – (๕)  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่ก าหนด 
 

นโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ
โสตทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประการพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกีย่วข้อง 
    (๔) ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน นอกจากปฏิบัติ
ตาม (๑) –(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
และตรวจสอบให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
     วางแผนการท างานรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการ
ท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่ อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

 

๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
      ร่วมก าหนดนโยบายและแผนของหน่วยงานที่
สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ

ของหน่วยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตำมนโยบำย แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  และ
ติดตำมประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
      ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ของหน่วยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน โดยเ ช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน 
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด  
 



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน 
หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาท 

ในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามทีก่ าหนดไว ้

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องตน้แก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.  ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ป ร ะ ส า น ก า ร ท า ง า น ภ า ย ใ น

สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
เจรจา โน้มน้าว เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงาน 
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ  

กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่  

ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล 
ทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่ างๆ ที่ เป็นประโยชน์  สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม  

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา 
แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการได้
อย่างถูกต้อง 
    (๒) พัฒนาข้อมูล  จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ 
เอกสารเผยแพร่  ให้บริการวิชาการด้านการ
วิชาการโสตทัศนศึกษาที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑)  ให้ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้  

ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนา
ความรู้  เทคนิค และทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
      (๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจขององค์กร 
      (๓)  จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เกี่ ย วกับงานที่ รับผิดชอบ เพื่ อก่อให้ เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย และ 

ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมากเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการโสตทัศนศึกษาให้
บุคคลหรือหน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการโสต 
ทัศนศึกษา เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์  



๕ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๑. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
- ก าหนดเวลา ๖ ปี  ให้ลดเป็น ๔ ปี  ส าหรับผู้ มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ 

- ก าหนดเวลา ๖ ปี  ให้ลดเป็น ๒ ปี  ส าหรับผู้ มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
ศึกษาระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓  

- หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด และ 

๓. ปฏิบัติงานด้านการวิชาการโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการโสต 
ทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ 
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือต าแหน่ง
ประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
และ  
๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการ
โสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ 
ปี หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา หรือ
งานอื่นที่ เกี่ยวข้องซึ่ งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้
เป็นไปตามที่ สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

     ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เ ป็ น ส า ห รั บ ต า แ หน่ ง ใ ห้ เ ป็ น ไ ปต า มที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

     ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่ งให้ เป็นไปตามที่ สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 



๖ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ทักษะ และสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

    -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่
มีควำมเชี่ยวชำญพิเศษในงานด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์สูงมาก ปฏิบัติงานเชิง
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน
หรื อ งานพัฒนาทฤษฎี  หลั กการ 
ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับ
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
น ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดย
ต้องประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิดใหม่
เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อแก้ไข
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากมากและ
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่าย
ความความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า  หรือปรับปรุ ง
ผสมผสานเทคนนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  ๑. ด้ำนปฏิบัติกำร 
     (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานวิชาการโสตทัศนศึกษา ที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
    (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน 
    (๓) เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการโสตทัศนศึกษาเป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานวิชาการเกษตร หรือพัฒนา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิชาการโสตทัศน
ศึกษาและด้านท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่ส าคัญทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
      (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆทางด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษาแก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายความรู้ความเช่ียวชาญ 
และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
งานวิชาการโสตทัศนศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ
ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับ
ปฏิบัติการ และ 

๒. เ ค ย ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ป ร ะ เ ภ ท
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  หรือ
ต า แ ห น่ ง ป ร ะ เ ภ ท อื่ น ต า ม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรือ
งานอื่นที่ เกี่ยวข้องซึ่ งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

     -ค ว า ม รู้
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส า ห รั บ ต า แ ห น่ ง ใ ห้
เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่ ส ภ า
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า
ก าหนด 



๗ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ (ต่อ) 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่ง 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

   ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือ โครงการทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ 
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  

ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

  

 

 


