
ต ำแหน่งประเภท ทั่วไป  ชื่อต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับต ำแหน่ง  ปฏิบัติงาน – ช านาญงานพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

- ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้  ความสามารถ
ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การก ากับ 
ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะ 
วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย  
 
 
 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ  
ความช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณส์ูงในการปฏิบตัิงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล 
แนวความคิด วธีิการ เพื่อการปฏบิัติงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ หรือ
พัฒนางานในหน้าท่ีและงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปญัหาใน
งานหลักท่ีปฏิบัติซึ่งมคีวามยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวธีิการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความ 

ช านาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่ อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิ ธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาด าเนินการงานทางด้าน 

โสตทัศนศึกษา โดยออกแบบค านวณตัวเลข ควบคุมกรรจัดหา 
จัดท าภาพประกอบ ท าแผนภูมิ โปสเตอร์ แผนที่ กราฟต่างๆ 
ควบคุม การบันทึกเสียง บันทึกภาพยนตร์และภาพนิ่ง ควบคุมการ
อัด ล้าง ขยายภาพยนตร์และภาพนิ่ง รวมทั้งการจัดท าแผ่น
ภาพนิ่ง แปล และจัดท าบทบรรยายประกอบภาพยนตร์ ควบคุม
การแปลความหมาย สถิติข้อมูลต่างๆ และการเสนอสถิติข้อมูล
เหล่านั้นตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา เพื่อใช้ในการสอน ประชุม 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาด าเนินการงานทางด้านโสตทัศนศึกษา  

จัดท าแผนภาพ แผนภมูิ กราฟ โปสเตอร์ แผนท่ี และตารางแสดงสถติิข้อมูล
ต่างๆ เพื่อใช้ในการสอน ประชุม ฝึกบอรม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ
ผลงานทางวิชาการต่างๆ  

(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จัดท าคูม่อืเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา
รวบรวมข้อมลูเพื่อการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แก้ไขปญัหาในงาน
โดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ ์

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ช่วยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาหรอืนักวิจัยในการ 

วิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหมห่รือแนวทางวิธีการใหม่ในงานด้านโสตทัศน
ศึกษา ให้บริการวิชาการทางด้านโสตทัศนศึกษา 

(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงาน 

ในหน้าท่ีใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงคู่มือ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง
มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสม 



ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
ฝึกอบรม สัมมนา 

(๒) ใช้และควบคุมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภทตา่งๆ เช่น  
เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพน่ิง เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง
เล่นแผ่นเสยีง เพื่อประกอบการสอน การบรรยาย การประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน โครงการ
และแผนงานของหน่วยงานต่างๆ 

(๓) จัดเก็บ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให ้

พร้อมใช้งาน 

(๓) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่อง 

ฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสยีงต่างๆ เพื่อประกอบการประชุม 
ฝึกอบรม สัมมนา 

(๔) ควบคุมดูแลการจดัเก็บ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให ้

พร้อมใช้งาน 

(๕) ติดตาม รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิงาน น าเสนอต่อ 

ผู้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

(๖) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติใหแ้ก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้  
ความเข้าใจในงานโสตทัศนศึกษา 

(๓) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติใหแ้ก่นักศึกษา  
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานโสตทัศนศึกษา 

 

๒. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปญัหาในการปฏิบัติงาน  

ให้แกผู่้รับบริการ ท้ังภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่ออ านวย
ความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านโสต
ทัศนศึกษา 

(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกับ 

งานในหน้าท่ี ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ 

ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 

(๑) ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒) ก าหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน 

การปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา ใน 

ความรับผิดขอบให้แก่ผูร้ับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญ
โสตทัศนศึกษา 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้บับริการ เพื่ออ านวยความสะดวก 

และปฏิบตัิงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

๓. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าแนะนะ สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ด้านโสตทัศนศึกษา ตอบปัญหาและฝึกอบรม เกี่ยวกับงานโสตทัศน
ศึกษาที่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความช านาญงานด้านโสตทัศน
ศึกษา 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดย 

ให้บริการงานที่อยู่ ในความรับผิดชอบเพื่อความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 



 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

มึคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ า

กว่านี ้
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ

ได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

 
 
 
 
 

  ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับ
ปฏิบัติงาน และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  
    -ก าหนดเวลา  ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒ 

    -ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงานข้อ ๓  
 และ 

๓. ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ระดับปฏิบัติงาน และ  
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี และ 
๓. ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปี 

 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 
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