มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ
ชื่อสายงาน : วิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ระดับเชี่ยวชำญ
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ระดับชำนำญกำร
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัตงิ ำนโสตทัศนศึกษำ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. กำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรนำมำดัดแปลง และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ 3. การควบคุมการใช้ การจัดหาและเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ตา่ งๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. กำรเลือกใช้เทคนิค หรืออุปกรณ์ในกำรสอน กำรบรรยำย กำรประชุม กำรฝึกอบรม และ
นิทรรศกำรผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร และแผนงำนของส่วนรำชกำรต่ำงๆ
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความ
สามารถทางวิชาการในการทางาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
โสตทัศนศึกษา ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน
ความเชีย่ วชาญพิเศษในงานด้าน
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
วิชาการโสตทัศนศึกษา โดยใช้
วิชาการโสตทัศนศึกษา โดยใช้
และประสบการณ์สูงในงานด้าน
และประสบการณ์สูงมากในงาน
ความรูค้ วามสามารถ ความ
ความรู้ความสามารถ ความ
วิชาการโสตทัศนศึกษา
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมาก
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
มาตรฐานของงาน หรืองาน
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือ
วิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
งาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ใหม่
ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน
และมีขอบเขตกว้างขวางและปฏิบัติ ในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
กว้างขวาง
นามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ
โดยต้องประยุกต์ทฤษฏีแนวความคิด
หน้า 1

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการโสต
ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อ
และความรับผิดชอบในการควบคุม
มอบหมาย หรือ
ทัศนศึกษาและนามาประยุกต์
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
การปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศน - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน
ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
มากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางาน
การควบคุมการปฏิบตั ิงานที่มี
สาเร็จตามเป้าหมายและ
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา
ที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดย
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ต้องกาหนดแนวทางการทางานที่
และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
และประเมินผลแผนงานโครงการ ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกีย่ วข้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
ซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้ความ
และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ และ
กากับตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถ ประสบการณ์ และความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุ
ชานาญงานสูงมากในงานด้าน
มาก หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับ
มอบหมาย
ประสงค์ และ
วิชาการโสตทัศนศึกษา
งาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน
มอบหมาย
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการ
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
ประสงค์ และ
หน่วยงานมีหน้าที่และความ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
รับผิดชอบในการควบคุมกากับ
มอบหมาย
หน่วยงานด้านวิชาการโสตทัศน
ศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอน
การทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
งานที่รับผิดชอบ สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
1. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ 1. ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภท
1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศน
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย
เครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิต วัสดุ
ศึกษาขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
พิเศษ ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
แสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดง
บรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือ
วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ วิธีการเทคนิคต่างๆ
หรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่อง
บรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียง
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิค เสนอแนะรูปแบบและเทคนิค
เสียงหรือเครื่องฉายดาเนินไปโดย
หรือเครื่องฉายดาเนินไปโดยความ
ต่างๆ เพือ่ พัฒนาระบบและ
เกี่ยวกับงานวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเรียบร้อย และเกิดความ
เรียบร้อยและเกิดความเหมาะสม
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เหมาะสม
พัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ พัฒนาระบบ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2. ช่วยแปล เขียน เรียบเรียง คาบรรยาย 2. ควบคุม ดูแล ตรวจทาน แปล
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 2. เป็นผูค้ ิดริเริ่มการดาเนินการ
2. ส่งเสริม กากับ ดูแล และ
ภาพ คาบรรยายแผนภูมิ บทรายการ
เขียน เรียบเรียง คาบรรยายภาพ
หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
วิจัยต่างๆในด้านวิชาการโสต
ตรวจสอบโครงการวิจัยด้าน
วิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การ
คาบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ
เอกสารวิชาการคู่มือเกี่ยวกับงานใน
ทัศนศึกษา และเผยแพร่ผลงาน
วิชาการโสตทัศนศึกษาให้เป็น
แปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ
ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การแปล
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
ไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุ
และการนาเสนอสถิติข้อมูลตาม
ความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ และ
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์
ภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายใน
หลักวิชาโสตทัศนศึกษาเพื่อเผยแพร่ การนาเสนอสถิติข้อมูลตามหลัก
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางาน
ต่องานวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาพรวมของหน่วยงาน
ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์
วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่ วิชาการ เทคนิควิธีการ กาหนด
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ในด้านต่างๆ
ความรู้หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์
แนวทางพัฒนาระบบและมาตรฐาน
วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ในด้านต่างๆ
ของงานให้มีคุณภาพและประสิทธิ
กาหนดวิธีการและระเบียบ
ภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการใน
ปฏิบัติทางด้านวิชาการ
การแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับงานด้าน
โสตทัศนศึกษา เพื่อพัฒนา
วิชาการโสตทัศนศึกษา
ระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิชาการโสตทัศน
ศึกษา เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวางมากทาง
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน้า 3
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ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านวิชาการโสตทัศน
ศึกษา และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงาน
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอ
แนะในการดาเนินการ
3. จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่อง 3. ควบคุมการจัดหา ดูแล รักษา
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 3. ให้บริการด้านวิชาการต่างๆ
3. เป็นผู้คดิ ริเริม่ และวางแผนดาเนิน
เสียงเครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุ
ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
เช่น ฝึกอบรม ให้การบริการ
การวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงาน
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีประหยัด
การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้
วิธีการของงานในด้านวิชาการ
วิชาการโสตทัศนศึกษา
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
งบประมาณของหน่วยงาน และ
งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของ
โสตทัศนศึกษา ให้คาปรึกษา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาเป็น
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน และดาเนินงานได้อย่างมี
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
อย่างมาก วางหลักเกณฑ์ในการ
ประสิทธิภาพ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
วิเคราะห์ วิจยั ประเมินผล รวมทั้ง
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
กาหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรม การต่างๆ
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทน
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
แต่งตั้ง เพื่อให้ขอ้ มูลทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
วิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ประกอบการพิจารณาและ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
ในการปฏิบัติงานวิชาการโสตทัศน
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
ศึกษาหรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
เกี่ยวข้อง
งานวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปัญหาต่างๆ และแนวทาง การแก้ไข
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ ที่มคี วามยุ่งยากซับซ้อนมากและมี
พิจารณาและตัดสินใจและ
ขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตาม
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษาและด้านที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
หน้า 4
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ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติ หรือวิจัยด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
จัดทาเอกสารวิชาการ คูม่ ือเกี่ยวกับ
และแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบตั ิงาน
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ผลงานทางด้านวิชาการโสตทัศน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ศึกษา เพื่อพัฒนางานวิชาการ และ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยว กับหลักการและวิธกี าร
ของงานวิชาการ โสตทัศนศึกษา
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยที่สาคัญทางด้านวิชาการโสต
ทัศนศึกษา เพื่อให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
นอกจากอาจปฏิบัติงานตาม
นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทาง
ข้อ (1)-(3) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
(1)-(3) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาในระดับ
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
ชาติหรือระดับนานาชาติประเมิน
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน
การปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน
และวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้
วางแผนมอบหมาย ส่งเสริม กากับ
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเป็น
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้
กากับ ควบคุม ดูแล และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาการโสต
คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
ทัศนศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ
ติดตามประเมินผล และแก้ไข
แนะนาปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิ าน
ประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
แก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงาน
การปฏิบัติ งานบรรจุตามเป้าหมาย
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดความรู้
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เพื่อให้การปฏิบัติ งานบรรจุ
ความเชี่ยวชาญและพัฒนาบุคลากร
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
กาหนด
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
วิชาการโสตทัศนศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชา
การประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้า 5
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ระดับปฏิบัติการ

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่
รับผิดชอบ

2. ร่วมวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้า
หมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
6. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าว
ข้างต้นแล้วต้องทาหน้าที่กาหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงาน 1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ 1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
ของหน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ทางานตามแผนงานหรือโครงการ
ทางานตามนโยบาย แผนงาน หรือ
ทางาน โดยเชื่อมโยงหรือ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไข
บูรณาการแผนงาน โครงการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
บรรลุตามเป้าหมายแลผลสัมฤทธิ์
ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
อุดมศึกษา
ที่กาหนด
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
หน้า 6
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ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. เป็นผู้แทนของกลุม่ สถาบันอุดม
ศึกษา หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมกาหนดนโยบาย
หรือโครงการทางด้านวิชาการ
โสตทัศนศึกษา เพื่อให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกัน
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
1. ประสานการทางานภายในสถาบัน 1. ประสานการทางานโครงการ
1. ประสานการทางานโครงการ
บทบาทในการให้ความเห็นและ
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมี
ต่างๆ กับบุคคลหน่วยงาน หรือ
ต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือ
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว
องค์กรอื่นโดยมีบทบาทในการ
องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
จูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ร่วมมือและผลสัมฤทธิต์ ามที่
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ตามที่กาหนดไว้
กาหนด
กาหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้น ๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่ 2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล
หน่วยงานภายในสถาบันอุดม
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ความเข้าใจและความร่วมมือใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
การดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับ
และเกิดความร่วมมือในการ
และเกิดความร่วมมือในการ
และเกิดความร่วมมือในการ
มอบหมาย
ดาเนินงานร่วมกัน
ดาเนินงานร่วมกัน
ดาเนินงานร่วมกัน

๒. ชี้แจงและให้รายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศฝึกอบรม ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอด
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ
ความรู้ทางด้านวิชาการโสตทัศน
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
โสตทัศนศึกษา แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ศึกษาที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้
หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเพื่อ
หรือยุง่ ยากซับซ้อนมากเป็น
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ ง
นิสิต นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง
บังคับบัญชานิสิต นักศึกษา ผู้รับ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
พิเศษทางด้านวิชาการโสตทัศน
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
บริการทัง้ ภายในภายนอกหน่วยงาน
วิชาการโสตทัศนศึกษา ให้
ศึกษา ในระดับชาติหรือนานา
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ ง
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ ง
บุคคล หรือหน่วยงานสามารถ
ชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
ดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไปตาม
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
พัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ
นโยบายและแผนงานที่กาหนด
อย่างกว้างขวาง
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
แก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้
การตัดสินใจและสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจของหน่วยงาน
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ ๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ ๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาการ
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชา
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้
โสตทัศนศึกษา เพื่อให้บุคลากร
การด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ที่ซับซ้อนเพื่อก่อให้เกิดการแลก
ภารกิจขององค์กร
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รบั บริการ
เปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ประโยชน์
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่ งๆ ที่
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
เป็นประโยชน์สอดคล้อง และ
ก่อให้เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้
สนับสนุน ภารกิจของหน่วยงาน
และพัฒนาองค์กร
และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้
บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาเอก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ
หรือ ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทาง
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการ
และ
และ
ศึกษา สื่อสารมวลชน วารสาร
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศน 2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
ศาสตร์ ศิลปะการช่าง ศิลปศึกษา
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ศึกษา ระดับชานาญการ มาแล้ว
ภาพถ่ายและเทคโนโลยี การพิมพ์
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อย
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
เวชนิทัศน์ อุตสาหกรรมศิลป์
กว่า 4 ปี
ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ
หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ
ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
ปฏิบัติการ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
โสตทัศนศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ
ศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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