ตำแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติงาน – ชานาญงานพิเศษ

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

- ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นโสตทั ศ นศึ ก ษา ตามค าสั่ ง หรื อ แบบ หรื อ
แนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบ ตลอดจนให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และเสนอแนะ
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบตั ิงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล
แนวความคิด วิธกี าร เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือ
พัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาใน
งานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้
คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจั ย โดยใช้ หรื อ ประยุก ต์ หลั ก การ เหตุผ ล แนวความคิ ด วิ ธีก าร เพื่ อ การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิ ธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ระดับปฏิบัติงำน
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร

ระดับชำนำญงำน
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร

(๑) ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาดาเนินการงานทางด้าน
โสตทัศนศึกษา โดยออกแบบค านวณตัวเลข ควบคุมกรรจัด หา
จั ด ท าภาพประกอบ ท าแผนภู มิ โปสเตอร์ แผนที่ กราฟต่ า งๆ
ควบคุม การบันทึกเสียง บันทึกภาพยนตร์และภาพนิ่ง ควบคุมการ
อั ด ล้ า ง ขยายภาพยนตร์ แ ละภาพนิ่ ง รวมทั้ ง การจั ด ท าแผ่ น
ภาพนิ่ง แปล และจัดทาบทบรรยายประกอบภาพยนตร์ ควบคุม
การแปลความหมาย สถิติข้อมูลต่างๆ และการเสนอสถิติข้อมูล
เหล่านั้นตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา เพื่อใช้ในการสอน ประชุม

(๑) ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาดาเนินการงานทางด้านโสตทัศนศึกษา
จัดทาแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูล
ต่างๆ เพื่อใช้ในการสอน ประชุม ฝึกบอรม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ
ผลงานทางวิชาการต่างๆ
(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทาคูม่ อื เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา
รวบรวมข้อมูลเพื่อการกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงาน
โดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ระดับชำนำญงำนพิเศษ
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑)

ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาหรือนักวิจัยในการ
วิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือแนวทางวิธีการใหม่ในงานด้านโสตทัศน
ศึกษา ให้บริการวิชาการทางด้านโสตทัศนศึกษา
(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้คาแนะนาในการปรับปรุงคู่มือ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสม

ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ฝึกอบรม สัมมนา
(๒) ใช้และควบคุมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น
เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
เล่นแผ่นเสียง เพื่อประกอบการสอน การบรรยาย การประชุม
ฝึกอบรม สัมมนา การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน โครงการ
และแผนงานของหน่วยงานต่างๆ
(๓) จัดเก็บ ซ่อมแซม บารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้
พร้อมใช้งาน

(๓) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่อง
ฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อประกอบการประชุม
ฝึกอบรม สัมมนา
(๔) ควบคุมดูแลการจัดเก็บ ซ่อมแซม บารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้
พร้อมใช้งาน
(๕) ติดตาม รวบรวมและจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน นาเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(๖) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในงานโสตทัศนศึกษา

๒. ด้ำนกำรบริกำร

๒. ด้ำนกำรกำกับดูแล

(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวย
ความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านโสต
ทัศนศึกษา
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับ
งานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ระดับชำนำญงำนพิเศษ
(๓)

ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานโสตทัศนศึกษา

๒. ด้ำนกำรกำกับดูแล
(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ
เจ้ าหน้า ที่ร ะดั บรองลงมา เพื่อ ให้ การดาเนิ นงานของหน่ว ยงานที่รั บผิ ดชอบ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดาเนินงานของ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
(๒) กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
ปฏิ บั ติ ง านโสตทั ศ นศึ ก ษาในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปอย่ า ง การปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา ใน
ความรับผิดขอบให้แก่ผรู้ ับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญ
โสตทัศนศึกษา
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้ บั บริการ เพื่ออานวยความสะดวก
และปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน

๓. ด้ำนกำรบริกำร
(๑)

ให้คาแนะนะ สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านโสตทัศนศึกษา ตอบปัญหาและฝึกอบรม เกี่ยวกับงานโสตทัศน
ศึกษาที่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความชานาญงานด้านโสตทัศน
ศึกษา
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดย
ให้ บ ริ ก ารงานที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน

ค. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

มึคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่า
กว่านี้
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ไม่ต่ากว่านี้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ไม่ต่ากว่านี้

๑. มีคุ ณสมบัติ เฉพาะสาหรับ ตาแหน่งผู้ปฏิ บัติงานโสตทัศ นศึกษา ระดั บ
ปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
-กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒
-กาหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี สาหรับ ผู้มีคุณ สมบั ติเฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงานข้อ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้ป ฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ชานาญงาน มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี และ
๓. ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงำน
ระดับชำนำญงำน
ระดับชำนำญงำนพิเศษ
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
สาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

