
๔-๓-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

               สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงาน         
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการใชโสตทัศนูปกรณตางๆ ในการสอน ประชุม ฝกอบรม และจัดนิทรรศการผลการ
ปฏิบัติงาน โครงการและแผนงานของหนวยงานตางๆ  ตลอดจนการจดัหา จดัทํา เกบ็รักษา และซอมแซม
โสตทัศนูปกรณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

  ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
 
                                                                ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
                                            ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๓-๐๑-๑ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน                       ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ         
หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑.   ดานการปฏิบัติการ 

                         (๑)  ชวยนักวชิาการโสตทัศนศึกษาหรือนกัวิจยัในการวจิัยเพื่อสรางความรูใหมหรือ
แนวทางวิธีการใหมในงานดานโสตทัศนศึกษา ใหบริการวิชาการทางดานโสตทัศนศึกษา 
                        (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ                 
มากยิ่งข้ึน ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห                      
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม 
 (๓)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                 
ในงานโสตทัศนศึกษา 
 

๒. ดานการกํากับดูแล 

   (๑)  สงเสริม  กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        



 
 
 

๒ 

  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา                 
ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานโสตทัศนศึกษา ตอบปญหา          
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ 
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชาํนาญงานดานโสตทัศนศึกษา 

(๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป   และ          
 ๓.    ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                     ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
                                                          ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 

 
 



๔-๓-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยัโดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพือ่การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

 (๑)  ชวยนกัวิชาการโสตทัศนศึกษาดําเนนิการงานทางดานโสตทัศนศึกษา จดัทําแผนภาพ 
แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนท่ี และตารางแสดงสถิติขอมูลตางๆ เพื่อใชในการสอน ประชุม ฝกอบรม 
สัมมนา  และการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการตางๆ    

(๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน  แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกบัสถานการณ  

(๓)  ใชและควบคุมการใชเคร่ืองโสตทัศนูปกรณประเภทตางๆ  เชน เคร่ืองฉายภาพยนตร 
เคร่ืองฉายภาพนิ่ง เคร่ืองเสียงตางๆ  เพื่อประกอบการประชุม ฝกอบรม สัมมนา  

(๔)  ควบคุมดูแลการจัดเก็บ ซอมแซม บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ  เพื่อใหพรอมใชงาน 
(๕)  ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอตอผูบังคับบัญชา  

เพื่อนําไปใชเสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 
(๖)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจ                   

ในงานโสตทัศนศึกษา 



 
 
 

๒ 

 ๒.  ดานการกํากับดูแล 

         (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
           (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน            
โสตทัศนศึกษาในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓.  ดานการบริการ 

                      (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกีย่วกับงานโสตทัศนศึกษาในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานโสตทัศนศึกษา 
                      (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน          
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติงาน  และ 
  ๒.   เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัตงิาน ขอ ๒ 
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
โสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัตงิาน ขอ ๓   
 และ 
 ๓.   ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
                                                           
 
                                                                  ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

                                                      ระดับชํานาญงาน เม่ือวนัท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๓-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา                     
โดยใชความรูความสามารถปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษา ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ        
หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ  ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
  

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑)  ชวยนกัวิชาการโสตทัศนศึกษาดําเนนิการงานทางดานโสตทัศนศึกษา โดยออกแบบ
และคํานวณตวัเลข  ควบคุมการจัดหา จัดทําภาพประกอบ ทําแผนภูมิ โปสเตอร แผนท่ี กราฟตาง ๆ  
ควบคุม การบันทึกเสียง บันทึกภาพยนตรและภาพนิ่ง ควบคุมการอัด ลาง ขยายภาพยนตรและภาพนิ่ง 
รวมท้ังการจัดทําแผนภาพนิง่ แปล และจัดทําบทบรรยายประกอบภาพยนตร ควบคุมการแปลความหมาย
สถิติขอมูลตางๆ  และการเสนอสถิติขอมูลเหลานั้นตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา  เพื่อใชในการสอน 
ประชุม ฝกอบรม สัมมนา   

(๒)  ใชและควบคุมการใชโสตทัศนูปกรณประเภทตางๆ  เชน เคร่ืองฉายภาพยนตร   
เคร่ืองฉายภาพนิ่ง   เคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองเลนแผนเสียง  เพื่อประกอบการสอน การบรรยาย            
การประชุม ฝกอบรม  สัมมนา  การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน โครงการและแผนงานของหนวยงาน
ตาง ๆ        

(๓)   จัดเก็บ ซอมแซม บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ  เพื่อใหพรอมใชงาน 
 
 

 
 



 
 
 
 

๒ 

 ๒.   ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานดาน                     
โสตทัศนศึกษา 
  (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                  
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
                                                        ระดับปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 


