ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ประชาสัมพันธ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึ งต าแหน่ งต่ างๆ ที่ ปฏิ บั ติ งานประชาสั มพั นธ์ ซึ่ งมี ลั กษณะงานเกี่ ยวกั บ
การศึกษา วิเคราะห์ สารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
และเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการดาเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา
การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือผลงาน
ของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม ปฏิบัติงานทางด้านโสตทัศนศึกษาซึ่งมีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการนามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม และนิทรรศการผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม การควบคุมการใช้
การจัดหาและการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
นักประชาสัมพันธ์
ระดับปฏิบตั ิการ
นักประชาสัมพันธ์
ระดับชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์
ระดับชานาญการพิเศษ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็น เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อดาเนินการ
ในด้านประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสภาพปัจจุบันและข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
เพื่อ ใช้ประกอบการเสนอแนะความเห็นในการจัด ทานโยบาย แผนกลยุทธ์ กาหนดหลักเกณฑ์
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรมและ
สานักงานศาลยุติธรรม
1.2 จัดกิจกรรม โครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานหรือผลงาน
ของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการต่างๆ ในกระบวนการในงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.4 สารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการดาเนินการหรือการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
1.5 จัดทาข่าวสาร เอกสาร ผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร
และความรู้
1.6 จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือ
เครื่องฉายดาเนินไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม

๓

1.7 ช่วยเขียน เรียบเรียง คาบรรยายภาพ คาบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์
หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ
1.8 จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง ข้อ มูล ที่ครบถ้ว น และเป็นประโยชน์ใ นการดาเนิ นงาน
ด้านประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.2 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
ในกระบวนการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ประสานการทางานร่วมกัน กับสื่อมวลชน เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีและช่องทาง
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน องค์กร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ในด้านการใช้ บารุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจน
โสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
4.3 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์
1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ
1.1.4 มีความรู้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
1.1.5 มีความสามารถในการติดตั้ง ตรวจและควบคุมระบบ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติงานการบันทึกภาพและการตัดต่อภาพและเสียง
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในด้านการประชาสัมพันธ์
และโสตทัศนศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงเกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในด้านการประชาสัมพันธ์
และโสตทัศนศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในด้าน
การประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้ ค าปรึ กษา เสนอแนะแนวทางการด าเนิ นงาน การจัดท าแผนงานและโครงการ
ให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงานต่างๆ ในด้านการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง
กับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับ งานประชาสัมพันธ์ เพื่อ เสนอ
ความเห็นในการจัดทานโยบาย แผนกลยุทธ์ กาหนดหลักเกณฑ์ การปรับปรุงระเบียบ การเปลี่ยนแปลง
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
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1.4 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชานาญเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ โดยการศึกษา
วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการผลิตและออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ประมวลจัดทาข่าวสาร
บทความ เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานและภารกิจของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
1.5 ควบคุมการจัด ทาข่าวสาร เอกสาร บทความเกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆ เพื่อใช้
ในการประชาสัมพันธ์
1.6 ควบคุม ตรวจสอบ การดาเนินงานกระจายเสียงทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
และสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือตามกฎหมาย
1.7 ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดแสดงหรือบรรยายเพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉาย
ดาเนินไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม
1.8 ควบคุม ดูแล ตรวจทาน เขียน เรียบเรียง คาบรรยายภาพ คาบรรยายแผนภูมิ
บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การแปลความหมาย สถิติ ข้อมูลต่างๆ และการนาเสนอ
สถิติข้อมูลตามหลักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ
1.9 จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานและดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อให้ ไ ด้ มาซึ่ งข้ อมู ลที่ ครบถ้ ว น และเป็ นประโยชน์ ในการด าเนิ นงานด้ านประชาสั มพั นธ์ และ
โสตทัศนศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์
3.2 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ประสานการทางานร่วมกัน กับสื่อมวลชน เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีและช่องทาง
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน องค์กร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้ าใจในการดาเนินงานของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ แนวทางหรือเทคนิค ด้าน
การประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจที่ดีในเรื่องต่างๆ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน
4.4 ให้คาปรึกษา แนะนา ในด้านการใช้ บารุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจน
โสตทัศนูปกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ด้านโสตทัศนศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลด
เป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือ
ข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์
1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ
1.1.4 มีความรู้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
1.1.5 มีความสามารถในการติดตั้ง ตรวจและควบคุมระบบ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติงานการบันทึกภาพและการตัดต่อภาพและเสียง
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า งาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์
และโสตทัศนศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงมากเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่หลากหลายในด้านประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยต้องริเริ่ม
ยกเลิก หรือกาหนดขั้นตอนการทางาน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกากับ
ตรวจสอบ การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในด้าน
ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2. ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการกากับ ตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่างๆ ในด้านประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเกิด
ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
1.3 กากับ ดูแล ติดตาม ประเมิน ผล และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
และโสตทัศนศึกษา เพื่อแนะนาปรับปรุงการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ การพัฒนาระบบและวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
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1.4 กากับ ดูแ ล การจัด กิ จกรรมตามโครงการประชาสั มพันธ์ ของศาลยุ ติธรรมและ
สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.5 ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการผลิต การใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ใน
ด้านการจัดแสดง การบรรยาย เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการผลิต และเกิดประสิทธิผลในการ
สื่อสารมากที่สุด
1.6 ออกแบบ ควบคุม ดูแล การเลือก การผลิต การจัดเตรียม การใช้อุปกรณ์ประเภท
เครื่องเสียง เครื่องฉาย อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้อง
อาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายดาเนินไปโดยคามเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทาข้อเสนอการพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานงาน
ในด้านการประชาสัมพันธ์และโสตทัศ นศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานในความรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อให้ ไ ด้ มาซึ่ งข้ อมู ลที่ ครบถ้ ว น และเป็ นประโยชน์ ในการด าเนิ นงานด้ านประชาสั มพั นธ์ และ
โสตทัศนศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์
3.2 เข้าร่ว มประชุม กับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัย
ปัญหา แลกเปลี่ ยนความเห็ น เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาด้ า นการประชาสั ม พัน ธ์ แ ละ
โสตทัศนศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินการของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3.3 ประสานการทางานร่วมกันกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบ ทบาทในการชี้แ นะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้เกิด
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.4 ประสานการทางานร่วมกัน กับสื่อมวลชน เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีและช่องทาง
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
3.5 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

๑๓

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน องค์กร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน
เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมันในการดาเนินงานของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาและพัฒนางานวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษาในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๑๔

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ

๑๕

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์
1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ
1.1.4 มีความรู้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
1.1.5 มีความสามารถในการติดตั้ง ตรวจและควบคุมระบบ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติงานการบันทึกภาพและการตัดต่อภาพและเสียง
1.1.7 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.8 มีความสามารถในการวางแผนงาน และการประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

