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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                      ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานโสตทศันศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใชโสตทศันูปกรณตาง ๆ ในการสอน ประชุม ฝกอบรม และจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน 
โครงการและแผนงานของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนการจัดหา จัดทํา เก็บรักษา และซอมแซมโสตทัศนูปกรณ 
และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง 
 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 
      ผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 1  ระดับ 1
       ผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 2  ระดับ 2  
                ผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 3  ระดับ 3  
                    ผูปฏิบตัิงานโสตทัศนศึกษา 4  ระดับ 4  
                    ผูปฏิบตัิงานโสตทัศนศึกษา 5  ระดับ 5  
                    ผูปฏิบตัิงานโสตทัศนศึกษา 6  ระดับ 6  
                    ผูปฏิบตัิงานโสตทัศนศึกษา 7  ระดับ 7 
                    ผูปฏิบตัิงานโสตทัศนศึกษา 8  ระดับ 8  
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ชื่อตําแหนง           ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีไ่มยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน          
โสตทัศนศึกษาตางๆ เชน ชวยนักวชิาการโสตทัศนศึกษาดําเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดยจัดทํา
แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนที่ และตารางแสดงสถิติขอมูลตาง ๆ ใชและควบคุมโสตทศันูปกรณ
ประเภทตาง ๆ เชน เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียงเพ่ือ
ประกอบการสอน การบรรยายในการประชุมหรือการฝกอบรมตาง ๆ  ตลอดจนซอมแซมและบํารุงรักษา
โสตทัศนปูกรณ เปนตน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานโสตทศันศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
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ชื่อตําแหนง           ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีค่อนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป           
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน 
งานโสตทศันศึกษาตางๆ เชน ชวยนักวชิาการโสตทศันศึกษาดําเนนิการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดยจัดทํา
แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนที่ และตารางแสดงสถิติขอมูลตาง ๆ ใชและควบคุมโสตทัศนูปกรณ
ประเภทตาง ๆ ซึ่งใชในการสอน ประชุม ฝกอบรม และการนิทรรศการผลการปฏบิัติงานของหนวยงาน  เชน 
เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เพ่ือประกอบการสอน การ
บรรยายในการประชุม หรือการฝกอบรมตาง ๆ ตลอดจนซอมแซมบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ เปนตน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศกึษา หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 แลว จะตองมีความสามารถ
ในการใหคําแนะนําเกี่ยวกบัระเบยีบและวิธีการปฏบิัตงิานที่อยูในความรับผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง                    ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 3  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีย่ากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน 
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานโสตทัศนศึกษาตางๆ เชน ชวยนักวชิาการโสตทศันศึกษาดําเนนิการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดยจัดทํา
แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนที่ และตารางแสดงสถิติขอมูลตาง ๆ  ใช และควบคุมโสตทศันูปกรณ
และวัสดตุาง ๆ เชน เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง เครื่องเลน
แผนเสียง เพ่ือประกอบการบรรยายในการสอน ประชุม ฝกอบรม และการนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนลาง อัด ขยายภาพ จัดหา จัดเก็บ ควบคุมการเบิกจาย ตลอดจนซอมแซม
บํารุงรักษาโสตทัศนปูกรณตาง ๆ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
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ชื่อตําแหนง                ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 4 
  
หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีย่ากภายใตการกํากบัตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา
ตาง ๆ  เชน ชวยนักวิชาการโสตทัศนศกึษาดําเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา  โดยออกแบบและคํานวณ
ตัวเลข  ควบคุมการจัดหา จัดทําภาพประกอบ ทําแผนภูมิ กราฟตาง ๆ  ควบคมุ การบันทึกเสียง บันทึก
ภาพยนตรและภาพนิ่ง ควบคุมการอัด ลาง ขยายภาพยนตรและภาพนิ่ง รวมทั้งการจัดทําแผนภาพนิ่ง แปล 
และจัดทําบทบรรยายประกอบภาพยนตร ควบคุมการแปลความหมายสถิตขิอมูลตาง ๆ และการเสนอสถิติ
ขอมูลเหลานัน้ตามหลักวชิาโสตทัศนศึกษา เพ่ือใชในการสอน ประชุม ฝกอบรม และจัดนิทรรศการผลการ
ปฏิบัติงาน โครงการและแผนงานของหนวยงานตาง ๆ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบิัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง           ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีค่อนขางยากมาก ภายใตการกํากบัตรวจสอบนอยมาก หรือ
ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ิหรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่ม และปฏิบตัิหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานโสตทัศนศึกษาตางๆ เชน ชวยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาดาํเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดย
จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนที่ และตารางแสดงสถิติขอมูลตาง ๆ ซึ่งใชในการสอน ประชุม 
ฝกอบรม และจัดนิทรรศการผลการปฏิบตังิานของสวนหนวยงานตาง ๆ   ควบคุมโสตทัศนปูกรณประเภทตาง ๆ 
เชน เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือประกอบคําบรรยายในการสอน ประชุม 
หรือฝกอบรมตาง ๆ ตลอดจนซอมแซมบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 4 แลว จะตอง 
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง          ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาทีย่ากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใช
ประสบการณ และความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาที่ยากมาก 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมาก ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูง โดย 
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานสนับสนนุงานโสตทัศนศึกษาตาง ๆ เชน ชวย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาดําเนินการงานทางดานโสตทัศนศึกษา จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร 
แผนที่ และตารางแสดงสถิตขิอมูลตาง ๆ เพ่ือใชในการสอน ประชุม สัมมนา ฝกอบรม และจัดนิทรรศการ
ผลงานทางวิชาการตาง ๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน จัดระบบควบคมุการใชเครื่องโสตทัศนูปกรณประเภท 
ตาง ๆ เชน เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องฉาย ภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียงประกอบคําบรรยายในการสอน  
ประชุม สัมมนา หรือฝกอบรมตาง ๆ ตลอดจนซอมแซมบํารุงรักษา ดัดแปลงเครื่องโสตทัศนปูกรณ เปนตน  
ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงาน
โดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบรกิารในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุงาน        
โสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
                1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 2  ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงาน 
โสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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 2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 5 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง           ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 7 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาที่ยากเปน
พิเศษ ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไข
ปญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบตัิงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาตางๆ เชน      
ชวยนักวิชาการโสตทัศนศกึษาหรือนักวจัิยเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานโสตทศันศึกษา  ใหบริการ
วิชาการทางดานโสตทัศนศกึษา ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูรับการอบรมในโครงการ
ฝกอบรมทางดานโสตทัศนศึกษา  ศึกษา คนควาหาวธิกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบรกิาร
ในงานที่รับผดิชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือ ผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรอื 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 6 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่ และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาที่ยากมาก
เปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับตรวจสอบเพือ่ใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงคเปาหมาย
ตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผดิชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน 
ตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ     
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโสตทศันศึกษา
ตางๆ เชน ชวยนักวชิาการโสตทัศนศึกษาหรือนักวิจัยในการวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธีการใหม
ในงานดานโสตทัศนศึกษา ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดานโสตทัศนศึกษา 
ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ  ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือ
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน  แกไข
ปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยพรและใหบรกิารในงานที่รับผิดชอบ 
ฝกอบรมใหคาํปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ง
ตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศกึษา 1 หรือผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2 
ดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานโสตทศันศึกษา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 7 แลว จะตองมีความชํานาญ
งานในหนาที่และมีประสบการณสูง 
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