
3-3-007 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2552 

 
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน วิชาการเผยแพร 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ  ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเผยแพรกิจกรรมและ
ความรู  ซ่ึงมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ ยวกับการใชความรูทางวิชาการในการเผยแพรกิจกรรม 
ความเคลื่อนไหว ตลอดจนวิทยาการใหม ๆ ของสวนราชการทางสื่อมวลชน เชน ทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน  หนังสือพิมพ  เอกสารหรือ ส่ิงตีพิมพ  เปนตน  จัดนิทรรศการซึ่ งตองใช โสตวัสดุ  
เครื่องโสตทัศนูปกรณตาง ๆ และการเผยแพรโดยทางอื่น ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหทางวิชาการ  
เพื่อปรับปรุงวิธีการและการดําเนินงานเผยแพร  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับตําแหนง ดังนี ้
นักวิชาการเผยแพร ระดับปฏิบัติการ 
นักวิชาการเผยแพร ระดับชํานาญการ 
นักวิชาการเผยแพร ระดับชํานาญการพิเศษ 

 
 
 

  
ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 



3-3-007-1 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิชาการเผยแพร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการเผยแพร 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ที่ตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการ 
ในการทํางาน ปฏิบัติงานดานวิชาการเผยแพร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น 
ตามที่ไดรับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 

1. ดานการปฏิบตัิการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะความคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร

ในการเผยแพร ขาวสารและความรู เพื่อใหการปรับปรุงงานดานการเผยแพรของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น 
(2) ศึกษา  คนควา รวบรวมขอมูลทางวิชาการและวิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อใชประกอบ 

ในการจัดทําแผนงานโครงการและการเผยแพรกิจกรรม ความรู ของหนวยงาน 
(3) รวมศึกษาวิจัย ดานการเผยแพรกิจกรรมขาวสาร ความรู และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช

ประกอบในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการการดําเนินงานเผยแพรกิจกรรม  
ขาวสาร ความรูของหนวยงาน และเผยแพรแกหนวยงานอื่น 

(4) สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของกลุมเปาหมาย เพื่อใชในการ
กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตรและโครงการเกี่ยวกับการดําเนินงานเผยแพร  กิจกรรม  ขาวสาร  ความรู 

(5) เรียบเรียงขาวสาร บทความ เพื่อเผยแพรแกกลุมเปาหมายผานสื่อ และชองทางการ
เผยแพรตาง ๆ 

(6) จัดทําสื่อ เพื่อเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรูของหนวยงานแกกลุมเปาหมาย 
ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  
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(7) ดําเนินการเผยแพรกิจกรรม ความรู และประสานงานการเผยแพรกับหนวยงานอื่น ๆ 
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติแกประชาชนเกี่ยวกับความรูและขาวสารผลงานของหนวยงาน 
ผานสื่อและชองทางการเผยแพรตาง ๆ 

(8) กํากับดูแลการเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรู เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเขาถึง
กลุมเปาหมาย 

(9) รวมดําเนินการประเมินผล  การดําเนินงานเผยแพรกิจกรรม  ขาวสาร  ความรู  
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(10)   จัดทําระบบและฐานขอมูลที่ เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานดานการเผยแพร 
กิจกรรม  ขาวสาร ความรู เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. ดานการบริการ 
(1) ใหบริการขอมูลขาวสาร เพื่อการเผยแพรเบื้องตนแกสวนราชการ  หนวยงาน องคกร

ภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
(2) ใหคําปรึกษา แนะนํา  ความรูเบื้องตนแกบุคคลผูที่สนใจทั่วไป เพื่อเปนประโยชนและ

สรางความเขาใจแกบุคคลทั่วไป 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  

ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 



 
 

3
 

2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  
ที่สวนราชการเจาสงักัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

4. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
นี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 



3-3-007-2 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิชาการเผยแพร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการเผยแพร 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติ งานในฐานะหัวหน างาน  ซ่ึ งตองกํ ากับ  แนะนํ า  ตรวจสอบการปฏิบัติ งาน 
ของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานวิชาการ
เผยแพร ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญงานสูงในดานวิชาการเผยแพร  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก   
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย    

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 
 1. ดานการปฏิบตัิการ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร  
ในการดําเนินงานเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรู  เพื่อใหการปรับปรุงงานดานการเผยแพรของ
หนวยงานใหดยีิ่งขึ้น 
  (2) รวมดําเนินการในการจัดทํา แผนงาน โครงการ เพื่อเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรู
ของหนวยงาน 
  (3) ศึกษา  วิ เคราะห  การดํา เนินงานเผยแพรของหนวยงาน  เพื่ อ เสนอกลยุทธ 
ในการดําเนินงานแกผูบริหาร 
  (4) ศึกษา วิจัย ดานการเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรู และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช
ประกอบในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนงาน  โครงการในการดําเนินงานเผยแพรกิจกรรม 
ขาวสาร ความรูของหนวยงาน และเผยแพรแกหนวยงานอื่น 
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  (5) ควบคุม ตรวจสอบการจัดทําขาวสาร บทความรู เพื่อเผยแพรแกกลุมเปาหมายผานสื่อ 
และชองทางการเผยแพรตาง ๆ 
  (6) ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรู และประสานงาน
การเผยแพรกับหนวยงานอื่น ๆ  เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติแกประชาชนเกี่ยวกับความรู 
ขาวสาร และผลงานของหนวยงาน ผานสื่อ และชองทางการเผยแพรตาง ๆ 
  (7) ฝกอบรม ใหคําปรึกษา และแนะนํา เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 2. ดานการวางแผน 

  วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน
ระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 
 3. ดานการประสานงาน 

  (1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  (2) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ  เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 4. ดานการบริการ 

  (1) อบรม ถายทอดความรู  เพื่อเพิ่มพูนทักษะแกเจาหนาที่ในหนวยงานอื่น ๆ และบุคคล
ที่สนใจทั่วไป 
  (2) ควบคุม กํากับ การใหบริการขอมูล ขาวสาร ความรู แกสวนราชการ หนวยงาน 
องคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือส่ือมวลชน และบุคคลที่สนใจทั่วไป  เพื่อสรางความเขาใจและเผยแพร
ขอมูล ขาวสารตาง ๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเผยแพร  ระดับปฏิบัติการ  และ 
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

 2.1     ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
 2.2     ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป

สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเผยแพร ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 หรือขอ 4 ที่เทียบ
ไดไมต่ํากวาปริญญาโท   และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการ
เผยแพร  ระดับปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก   

 2.3     ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 
ที่ ก.พ. กําหนด   

และ 

 3. ปฏิบัติงานดานวิชาการเผยแพรหรืองานอื่นที่ เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 
เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
  
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 



3-3-007-3 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
ชื่อสายงาน วิชาการเผยแพร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิชาการเผยแพร 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานวิชาการ
เผยแพร  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ 
และความชํานาญงานสูงมากในดานวิชาการเผยแพร ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก  
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง  ๆ  ดังนี้ 
 

1. ดานการปฏิบตัิการ 
(1) ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานเผยแพรกิจกรรม ขาวสาร ความรู และ 

เสนอความคิดเห็นในการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงงานเผยแพรใหดียิ่งขึ้น 
(2) กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานดานการเผยแพรกิจกรรม 

ขาวสาร ความรู  เพื่อประกอบการพิจารณาวางอัตรากําลัง และงบประมาณของหนวยงาน 
(3) วางแนวทาง ทิศทาง การศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับงานดานการเผยแพรกิจกรรม 

ขาวสาร ความรูของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหงานดานวิชาการเผยแพรเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
(4) ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ใหคําปรึกษา แนะนํา 

ปรับปรุงแกไข  และแกปญหาขอขัดของ เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ  



 
 

2
 

(5) ประเมินผลการดําเนินงาน  เผยแพรกิจกรรม  ขาวสาร  ความรูของหนวยงานที่
รับผิดชอบ  เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงและนําเสนอตอผูบริหาร  

 
2. ดานการวางแผน 

วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

3. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานรวมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ

หนวยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ช้ีแจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ  เพื่อใหเกิด

ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 

4. ดานการบริการ 
(1) ใหคําปรึกษา  กําหนดแนวทาง  การอบรม  ถายทอดความรู  เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 

ใหแกเจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานอื่น และบุคคลอื่นที่สนใจทั่วไป  
(2) จัดการอบรม กําหนดความรู แกเจาหนาที่ เพื่อสรางความเขาในระบบการทํางาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเผยแพร ระดับปฏิบัติการ และ 
2.  ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้ 

2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน 
2.2  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
2.3  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป  
2.4 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา  2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด   
และ   
3.  ปฏิบัติงานดานวิชาการเผยแพรหรืองานอื่นที่ เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัด 

เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
 1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 


