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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                               วิชาการโสตทัศนศึกษา 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบตัิงานโสตทศันศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัตเิกี่ยวกับการ
รวบรวมขอมูลทางวชิาการนํามาดัดแปลงและเผยแพรในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณตางๆ การเลือกใชเทคนคิ
หรืออุปกรณในการสอน การบรรยาย การประชุม การฝกอบรมและนิทรรศการผลการปฏิบตัิงานตามโครงการ 
และแผนงานของสวนราชการตางๆ การควบคุมการใช การจัดหาและการเก็บรกัษาโสตทศันูปกรณตางๆ    
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

ชื่อและระดบัของตําแหนง 
  
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3  ระดับ 3  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4  ระดับ 4  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5  ระดับ 5  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6  ระดับ 6  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7  ระดับ 7  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8  ระดับ 8  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 9  ระดับ 9  
  
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548  
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาทีย่ากพอสมควร โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบตัิ หรอืคําสั่งอยางกวางๆและอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ   
หลายอยาง เชน ควบคุมและใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย เลือกเตรยีมและควบคมุการผลิตวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการจัดแสดง หรือการบรรยาย ไดแก ฟลม สไลด ภาพยนตร รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ 
ตัวอักษร สครปิ ฯลฯ ชวยเขยีนและเรียบเรียงคําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ และบทรายการวิทยุ 
ภาพยนตร หรือโทรทัศนเพ่ือเผยแพร หรือใหความรูในดานตางๆ จัดหา และเก็บรกัษาวัสดุอุปกรณตางๆ 
ทางดานโสตทัศนศึกษา และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
1. มีความรูความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคบัอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่  

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย  

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
5. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
6. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน  

 
 

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาที่ยาก โดยมีคูมือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคาํสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการ

กํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
          ปฏิบัติงานที่ยากเกีย่วกับงานโสตทัศนศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
ควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสยีง เครื่องฉาย เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
จัดแสดง หรือการบรรยาย ไดแก ฟลม สคริป สไลด ภาพยนตร รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตัวอักษร ฯลฯ เขียนและ
เรียบเรียงคาํบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ และบทรายการวิทยุ ภาพยนตร หรือโทรทัศนเพ่ือเผยแพร หรือให
ความรูในดานตาง ๆ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางดานโสตทัศนศึกษา เปนตน  ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
       1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
       2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้ 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด  
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษา แนะนําและเสนอแนะวธิีการ

แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาที่คอนขางยากมากโดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวทางปฏิบัติหรอืคําสั่ง

ในบางกรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
           ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย เลือกและเตรียม และควบคุมการผลิต
วัสดุอุปกรณทีใ่ชในการจัดแสดง หรือการบรรยาย ควบคุมการแปลความหมายสถติิขอมูลตาง ๆ และการเสนอ
สถิติขอมูลเหลานั้นตามหลกัวิชาโสตทัศนศึกษา แปล เขียน และเรยีบเรียงคําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ 
และบทรายการวิทย ุภาพยนตร หรือโทรทัศน เพ่ือเผยแพรหรือใหความรูในดานตาง ๆ จัดหาและเก็บรกัษา
วัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางดานโสตทัศนศึกษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดาน    
โสตทัศนศึกษา เผยแพรผลงานทางดานโสตทศันศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 

และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
โสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา 
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานโสตทัศนศึกษา หรือ    
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดยีวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 แลว จะตอง  
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน 2548 



                                                                                                  55-6 
ชื่อตําแหนง   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
          ปฏิบัติงานโสตทศันศึกษาทีย่ากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก และอยู
ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานโสตทศันศึกษาในฐานะผูชํานาญการ โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานประสบการณสงู ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จ
ตามวตัถุประสงค และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 

         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโสตทัศนศึกษา 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสยีง เครื่องฉาย 
ควบคุมการเลอืก การผลิต และการเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดแสดง หรือ การบรรยาย ควบคุมการแปล
ความหมายสถิติขอมูลตาง ๆ และการเสนอสถิติขอมูลเหลานั้น ตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา แปลเขียน และ
เรียบเรียงคําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิและ บทรายการวิทยุ ภาพยนตรหรือโทรทัศน เพ่ือเผยแพรหรือ
ใหความรูในดานตาง ๆ ควบคุมการจัดหาและดูแลการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางดานโสตทศันศึกษา 
ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงานทางดานโสตทัศนศึกษา เปนตน เผยแพรผลงาน
ทางดานโสตทัศนศึกษา ทาํความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา จัดทํา
เอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรบัแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของหนวยงานที่สงักัด และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 
หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 
หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดยีวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5 แลวจะตองมีความสามารถ

ในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และประสบการณ 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานโสตทศันศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานโสตทัศนศึกษา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรูความสามารถ 
ความชํานาญงานและประการณสูงมาก โดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณทีเ่กิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสาํเร็จตามวัตถปุระสงค  และปฏิบัติ      
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดาน         

โสตทัศนศึกษาสูงมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนา
แนวทางวธิีการในงานโสตทศันศึกษา ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือกําหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา เปนตน  
พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลกัการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน     
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานที่รบัผิดชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 

หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 
หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 แลว จะตองมีความสามารถ
ในการบริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู       
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานโสตทัศนศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมขีั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก       
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม  แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ  
ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏบิัตหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานโสตทัศนศึกษา โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหาวิธีการใหมๆ
มาใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางดานโสตทัศนศึกษาสูงมาก
เปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกดิการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานโสตทัศนศึกษาใหมีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงานโสตทศันศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเหน็ สรุปรายงาน  
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวม
ประชุมและชีแ้จงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานในความรบัผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่  
เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สงักัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผดิชอบ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 

หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดย
จะตองปฏิบตัริาชการเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
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2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4 

หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 แลว จะตองมีความ     

ชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานโสตทัศนศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขัน้ตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัตงิานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวตัถุประสงค  และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัตงิานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานโสตทัศนศกึษา โดยงานที่ปฏิบตัิตองใชความรู ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม  
ยกเลิกหรือกําหนดขั้นตอน และตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเร็จตามเปาหมายและวตัถปุระสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานโสตทัศนศึกษา       
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานโสตทัศนศึกษา 
ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรอืเทคนิควธิีการใหมที่เปนประโยชนตองานโสตทัศนศกึษา  ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวเิคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบตัิทางดานโสตทัศนศึกษา ศึกษา วเิคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัปญหาที่มีความยุงยากมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมากทางดานโสตทัศนศึกษา และแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
ดานโสตทัศนศึกษา และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  
เปนที่ปรึกษาในโครงการวจัิยทางดานโสตทัศนศึกษา เปนตน  ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดาน     
โสตทัศนศึกษา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกดั  เปนผูแทนของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา 
ทั้งในและตางประเทศ   และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3 หรือวิชาการโสตทัศนศึกษา 4   
หรือวิชาการโสตทศันศึกษา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                      

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการโสตทศันศึกษา 3  หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 4  
หรือนักวิชาการโสตทัศนศกึษา 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 8 แลว จะตอง 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานโสตทัศนศึกษาแกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานโสตทัศนศึกษา แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ 
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